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Nieuwsbrief  

Dames,   

Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart & Heijningen e.o. nodigt u van harte 
uit voor onze afdelingsavond op 
 

dinsdag 19 oktober a.s. om 19. 45 uur 
in de Graanbeurs.  

 
Heleen Hutink van de                                                                    zal deze avond een 
lezing/presentatie geven over de ziekte van Lyme, die wordt veroorzaakt door een beet van 
een teek die besmet is met de Borrelia-bacterie. De ziekte van Lyme is lastig om te 
diagnositiceren omdat niet iedereen een rode vlek krijgt.  

Heleen Hutink geeft voorlichting over het voorkomen van een tekenbeet, wat  
te doen na een tekenbeet en welke bacteriën een teek bij zich kan dragen. Bij 
acute klachten is een goede behandeling mogelijk. Chronische ziekte van 
Lyme is complex, zowel behandeling als verloop omdat de ziekte kan lijken op 
andere veel voorkomende ziekten, zoals epilepsie, MS, ALS, Chronisch 
Vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en alzheimer dementie. 

De indeling van de avond is als volgt: introductie, dan een filmpje over Lyme, een filmpje 
over de teek, een presentatie van de lymevereniging, hoe de bacterie zijn werk doet en 
eigen ervaringen. Tussendoor en na afloop kunnen vragen worden gesteld (tijdens de hele 
avond behalve gedurende de filmpjes). 
 
Om de afdelingsavond zo veilig mogelijk voor iedereen te kunnen organiseren, is het 
nog steeds nodig dat degenen die graag willen komen òf een vaccinatiebewijs (op 
telefoon of papier) òf een recente negatieve test kunnen laten zien. Henk van De 
Graanbeurs kan hierop controleren omdat hij zich aan de coronaregels moet houden. 
Blijf sowieso bij klachten thuis!   
 
  We hebben ons weer ingeschreven voor de Rabo 
  ClubSupport en we hopen natuurlijk dat jullie 
  allemaal weer bereid zijn om te stemmen op 
   Vrouwen van Nu Afdeling Fijnaart &  
  Heijningen e.o. Activiteiten zoals de 
      Kerstavond en ons 85-jarig jubileum volgend jaar 
kunnen wij met ons spaargeld en de bijdragen van de Rabo ClubSupport dan 
organiseren ZONDER DAT WE OM                     EEN EIGEN BIJDRAGE HOEVEN TE 
VRAGEN. Hoe heerlijk is dat!                              Inmiddels heeft u hopelijk de brieven of 
mails met stemcodes weer ont-                          vangen, als u lid bent van de Rabobank 
(niet iedereen, begrepen wij), maar                    stemmen kan ook via inloggen op de 
Rabo-app (zelf regelen, lidmaat-                         schap en dan Rabo ClubSupport aan- 
klikken). Als u een rekening bij de Rabobank hebt, is het een kleine stap om ook lid te   
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worden. Dit kost niets en heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Vorig jaar hebben 
jullie ook gestemd en dat leidde tot een extra’tje voor onze clubkas van € 272,91. Er 
kan gestemd worden van 4 tot en met 25 oktober. Hopelijk mogen we net als andere 
jaren weer op jullie rekenen. In de nieuwsbrief van november horen jullie de uitslag.  
                                                                                                                                      
Nieuwe datum Eetclub  

      De Eetclub heeft weer gezellig gegeten op donderdag 26 augustus jl. bij de  
      Family. 
      De volgende eetclubdatum is donderdag 4 november 2021 bij De        
      Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart. 
      Iedereen die mee wil kan zich opgeven voor dinsdag 2 november a.s.  
      d.m.v. beantwoorden van deze mail òf telefonisch òf op het vrouwen van nu  
      mailadres: vrouwenvannufijnaart@gmail.com . 

 
Terugblik Afdelingsavond 4 september met Reineke van Wouwe 
Op de eerste afdelingsavond na een lange tijd was het leuk om elkaar 
weer te ontmoeten en te spreken, anders dan op afstand. De dames  
werden verwelkomd met een kopje koffie of thee en een plakje cake 
gebakken door enkele bestuursleden. Nieuwe leden werden van harte  
welkom geheten waarna het woord was aan Reineke van Wouwe (nieuwe 
landelijke voorzitter van de Vrouwen van Nu), die vertelt over haar boek 
De Melksalon, een familiegeschiedenis over beurtschippers en koetsiers in  
Terneuzen, een Zeeuws dienstmeisje in Amsterdam, een held in de Eerste Wereldoorlog en 
een melksalon in Goes. Een boek over onrecht en geluk, schuldgevoel en liefde. 
Na de presentatie konden er vragen worden gesteld en na afloop werd er nog lang 
nagepraat en was het nog lang gezellig. 
 
De volgende afdelingsavond is op dinsdag 16 november met Johan van Doorn 

Historicus Johan van Doorn, geboren in Heijningen vertelt over 
(inmiddels is de bevrijding van West-Brabant 77 jaar geleden). 
OOK PARTNERS ZIJN OP DEZE AVOND VAN HARTE WELKOM. 
 
Wij zien u allemaal graag op onze volgende afdelingsavond op dinsdag 19 oktober a.s.  
                                                                                      . 
 
                                                                                            Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina 
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