Heenvliet, 13 oktober 2021

Beste Vrouwen van Nu,

Nu het seizoen (waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten) is begonnen zijn er
nog een paar mededelingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------Vorig jaar is er tijdens een enquête gebleken dat er behoefte is aan een
contactmiddag. We willen dit eenmaal per maand organiseren. Er is dan ruimte
voor koffie drinken, bijkletsen, spelletje doen, handwerken, wandelen. Ook kan
er een leesclub gevormd worden. Een middag in het Trefpunt is momenteel
moeilijk. Daarom organiseren we de Eerste woensdagmorgen van de maand in
november en december om 10.00 uur. Daarna nemen we een besluit of dit
voortgezet kan worden. Er zijn geen kosten verbonden. Alleen uw drankje
betalen tegen de gebruikelijke kosten.
-----------------------------------------------------------------------------------------Eerder was er een groepje, voor een avondje uit, bioscoop of toneel e.d. U kunt
zich hiervoor weer opgeven. De bedoeling is dat via een groepsapp bekend wordt
gemaakt wanneer en waar er iets georganiseerd wordt. Zoveel mogelijk in
omgeving Spijkenisse of Hellvoetsluis. Wilt u mee, dan reageert u in de app. Dan
reserveren wij voor u een kaartje. Omdat dit altijd vooruitbetaald moet worden
bij reservering verwachten we dat u die kosten meteen voldoet via een
betaalverzoek. Het vervoer naar de locatie wordt niet door ons geregeld, maar
dat kunnen de deelnemers onderling regelen.
U kunt zich voor “Avondje uit” opgeven bij Marianne Meekers tel. 06 206 21 208
of mail: sluisvd124@hotmail.com. Om mee te doen heeft u whatsapp nodig.
-----------------------------------------------------------------------------------------Het is misschien nog wat vroeg om te beginnen over de kerstavond, maar in
verband met organisatie daarvan is het noodzaak op tijd te weten hoeveel dames
aanwezig zullen zijn. Gebruikelijk is dat u hiervoor een uitnodiging krijgt na
sinterklaas, uiteraard ontvangt u die alsnog. 16 december vieren we kerst. We
beginnen om 16.00 uur met muziek en een buffet. Om 20.00 treedt Simply Six
voor ons op. Zij waren eerder bij ons en wij hebben daar toen zo van genoten
dat we ze graag nog eens uitnodigen. Deze avond kunt u zonder extra kosten
bijwonen. Tijdens de ledenavond in oktober en november kunt u zich inschrijven
op de intekenlijst. Lukt dit niet dan liefst per mail doorgeven aan Lydia Bronder,
vvnheengeervliet@gmail.com Mocht u geen mail hebben kunt u haar bellen:
Lydia Bronder: mobiel 06 31 78 02 71.
U kunt zich opgeven tot 1 december a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------

Gelukkig zijn er al een paar dames die zich aangemeld hebben voor hulp volgend
jaar als de termijn er voor een aantal dames opzit in het bestuur. Begin volgend
jaar gaan we bekijken welke taken buiten het bestuur gedaan kunnen worden.
Wilt u in het bestuur of denkt u ik wil graag helpen dan horen wij dit graag.
------------------------------------------------------------------------------------------

Helaas is het schriftje tot op heden nog steeds zoek waar leden hun wel en wee
kwijt konden tijdens Coronatijd. Wie o wie weet waar dit schriftje is?
-----------------------------------------------------------------------------------------Jutta van Loo heeft onze vereniging verrast met spaarkaarten van de Albert
Hein, hartelijk dank hiervoor. Zo kunnen we een diner organiseren in Brielle.
Iedere tweede persoon is dan gratis. Nadeel is wel dat we nu al vooruit moeten
reserveren en betalen, en wij geen idee hoeveel personen er dan mee willen. De
datum is gepland op donderdag 3 februari 2022 om 18.00 uur Fletcher
Hotel-Restaurant De Zalm, Voorstraat 6, 3231 BJ Brielle.
Het betreft een driegangenmenu voor 15 euro per persoon. Drankje kunt u ter
plaatse voldoen.
Tijdens de ledenavond in oktober ligt een intekenlijst. Eventueel per mail tot 1
november bij Lydia Bronder: vvnheengeervliet@gmail.com of tel. 06 31780271
(liefst per mail).
Betaling vooruit, u krijgt hier bericht over.
------------------------------------------------------------------------------------------

Graag zie ik u binnenkort tijdens een van onze activiteiten, vergeet u de
groenworkshop niet 26 oktober a.s. ? U kunt zich nog opgeven, zie informatie in
het boekje.
Namens het bestuur vrouwen van nu Heenvliet Geervliet,
Marianne Meekers, voorzitter.

