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             Nieuwsbrief 

Dames, 
Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart & 
Heijningen e.o. is verheugd u allemaal weer te zien na de warme 
zomerstop en nodigt u dan ook van harte uit voor onze afdelings- 
avond op 

dinsdag 17 september a.s. om 19.45 uur 

in de Graanbeurs. 
 

Het artistieke echtpaar Ellen en Marcel Deelen dat vijf jaar geleden is 
neergestreken in de voormalige pastorie van de rooms-katholieke kerk (nu 
d’Engelenburgh geheten), zal deze eerste avond voor ons verzorgen. De 
“Heer en Vrouwe” van het uit 1873 daterende gebouw zullen iets vertellen 
over hoe ze hier vanuit Voorburg zijn terechtgekomen, over hun activiteiten 
in d’Engelenburgh en de mogelijkheden voor bezoekers en artiesten op 
artistiek en cultureel gebied. Het echtpaar heeft inmiddels vijftig concerten 
georganiseerd, vaak met hele jonge mensen, net afgestudeerd van het 
conservatorium. Ellen zal ook vertellen over haar carrière als dramatisch 
sopraan in opera’s en operettes. Met haar ervaringen op het gebied van 
lichte jazz en klassieke zangkunst geeft zij ook lessen in zang en 
zangtechniek. Naast zingen kan ze dirigeren en houdt ze heel erg van 
koken . 
 Op onze afdelingsavond zal Ellen (met pianobegeleiding) ook iets voor ons 
zingen.  
 

KERSTAVOND 

LET OP: dames, door omstandigheden hebben wij de datum van onze 

Kerstavond één dag moeten opschuiven. Noteer allemaal a.u.b. woensdag 11 
december, i.p.v. dinsdag 10 december.  

 
Nieuwe datum Eetclub  

    De Eetclub gaat weer gezellig uit eten en wel op  
    donderdag 12 september bij “Thuis” in Dinteloord.  
    Wil je mee, geef je dan op voor dinsdag 10 september bij Cora  

Schoonderwoerd: vrouwenvannufijnaart@gmail.com, tel.nr. 
463177 of d.m.v. “beantwoorden” van deze mail.  

  
 
Rabo Clubsupport (voorheen Rabobank Clubkascampagne) 
Alle dames die lid zijn van de Rabobank willen we graag oproepen 
om vanaf 27 september de brievenbus goed in de gaten te houden 
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en – zodra de brief met inlogcode van de Rabobank binnen is – te stemmen op Vrouwen 
van Nu Afdeling Fijnaart & Heijningen. Vorige keer hebben jullie stemmen toch mooi ruim 
€ 400,- voor onze kas opgeleverd. Dit bedrag was al een verdubbeling van het bedrag 
dat we ontvingen toen we de eerste keer hebben mee gedaan. En – met het 85-jarig 
bestaan in het achterhoofd - kunnen we daar toch leuke dingen mee organiseren. 
Heeft u geen computer of vindt u het lastig, bel gerust één van de bestuursleden en we  
helpen u met alle plezier (kan gewoon door de telefoon).  

 

DRINGENDE OPROEP VAN HET BESTUUR: 
In maart zal ons bestuurslid Riet Verhagen het bestuur gaan verlaten omdat haar termijn 
van twee keer drie jaar erop zit. In verband hiermee zijn wij op zoek naar een nieuw, 
enthousiast bestuurslid. We hebben een gezellige club en besturen is leuk.  
Bent u nieuwsgierig naar wat de bestuursfunctie omvat, bel of mail dan gerust met één 
van de bestuursleden (zie achter in het boekje) of neem contact op met onze voorzitter: 
Jeanne van Ham, Tel.: 0168 – 464133 of emailadres:  jannevan ham@home.nl.  
 
 

Terugblik commandokazerne in Roosendaal (met dank aan de schrijfster, Ludian) 

Al gezellig carpoolend kwamen we op woensdagavond 22 mei ’19 (de 
dinsdaggroep heeft ongetwijfeld dezelfde ervaringen gehad) aan bij 
de poort van Korps Commando Troepen in Roosendaal. 
Jack, onze vlot vertellende gids voor de avond kwam ons halen voor de 
rondleiding, die begon op de appèlplaats met het indrukwekkende 
monument. 
Na een lekkere Roosendaalse bak koffie of thee in de kantine, startte Jack zijn verhaal 
over de enigste en uniekste kazerne met museum van de Groene Baretten, zoals ze in 
de volksmond genoemd worden. En vanaf dat moment hingen we aan zijn lippen. Wat 
kan die man er veel over vertellen en met de vele persoonlijke verhalen die hij rijk is, 
werd de avond heel boeiend en interessant. Hij heeft ons even meegenomen in deze 
wereld, die voor een enkele vrouw uitgezonderd, toch wel bestemd is voor vastberaden, 
trouwe, moedige, doortastende en trotse, stoere mannen. 
Deze excursie was zeker de moeite waard, want wie had gedacht dat de wereld van de 
Groene Baretten zoveel discipline vraagt. 
Als afsluiting werden we in de kantine heerlijk verwend met een drankje, zelfgemaakte 
chips en heerlijke bitterballen.  
We hebben getoast op – hoe kan het ook anders – de Groene Baretten.  
 
De volgende afdelingsavond is op dinsdag 15 oktober 
Monique Plaisir vertelt over het verlies van haar zoon en hoe zij het leven na dit drama 
weer heeft opgepakt.  
 
Wij zien u allemaal graag op onze volgende afdelingsavond op dinsdag 17 
september a.s.  
                                                                                      Annie, Cora, Inge, Jeanne en Riet 
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