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Nieuwsbrief
Dames,
We zijn met elkaar in een hele gekke tijd beland; aan de ene kant willen we graag het virus
buiten onze deur en die van onze omgeving houden, maar aan de andere kant missen we
enorm de sociale contacten. Daarom gaat het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling
Fijnaart & Heijningen e.o. toch een voorzichtige poging ondernemen om weer een klein
beetje in kleine groepjes met afstand, desnoods één activiteit verdeeld over twee avonden,
op te starten.
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen voor onze eerste activiteit na de zomer en wel een
uitstapje naar een nieuwe aanwinst in onze gemeente

Kaasmakerij Torenpolderkaas
aan de Oude Appelaarsedijk 6 in Fijnaart
op dinsdag 22 september a.s.
LET OP: aanvang 19.00 uur

Met Gerda en Joost van Dorp, het jonge ondernemende stel dat
de kaasmakerij is begonnen, is afgesproken dat we met een
groepje van maximaal 20 dames komen om voldoende afstand te
kunnen houden en mochten er meer aanmeldingen binnen
komen, dan starten we een nieuw groepje op en plannen we een
nieuwe avond met dat groepje.
Graag aanmelden voor 16 september a.s. Op volgorde van binnenkomst van de
aanmeldingen maken we een groepje. Degene die zich dus als 21 e aanmeldt komt
automatisch in de tweede groep waarvoor we dan met elkaar weer een nieuwe datum
plannen. Alle dames die zich aanmelden, krijgen uiteraard bericht in welke groep ze zitten.
We worden door Gerda ontvangen met koffie en thee en krijgen een rondleiding met uitleg
van ongeveer een uur. We sluiten de avond af met een glaasje fris of een wijntje (van een
wijnmaker ook weer uit onze eigen streek Heijningen) en een kaasplankje met verschillende
soorten kaas.
Joost van Dorp volgde een cursus kaas maken; probeerde de kaas uit op familie en vrienden
en kreeg daarop hele goede reacties. Inmiddels staat het bedrijf geregistreerd bij het
Centraal Orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel en draait het bedrijf op volle
toeren. Ieder gaat op eigen gelegenheid naar de kaasboerderij.
Terugblik en nieuwe datum Eetclub
De eetclub heeft op 16 juli jl. weer gezellig en lekker gegeten bij de
Graanbeurs. De volgende datum voor de eetclub is donderdag 17 september
in Willemstad. De exacte locatie wordt onderling onder de dames die zich
aanmelden afgesproken. Je kunt je opgeven tot dinsdag 15 september d.m.v.
beantwoorden van deze mail. En via ons eigen email-adres mag
natuurlijk ook altijd: vrouwenvannufijnaart@gmail.com.
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Terugblik fietstocht op 6 augustus jl.
De geplande fietstocht en het weer opstarten van de fietsclub hebben elkaar een beetje
gekruist, maar niet in de weg gezeten. Het is alleen maar heel fijn dat er kleinschalig toch
weer wat activiteiten kunnen plaatsvinden.
De fietstocht naar Ford Sabina op een snikhete, tropische dag – waardoor de tocht
uiteindelijk van de middag naar de avond is verplaatst – was heel leuk en ontspannen.
Volgende afdelingsavond op dinsdag 20 oktober 2020
Of onze volgende afdelingsavond op dinsdag 20 oktober kan plaatsvinden, kunnen we pas op een later moment met zekerheid zeggen,
alles afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus. Mocht de avond
door kunnen gaan, dan zullen in ieder geval alle dames die het afgelopen
jaar actief zijn geweest en onze jubilarissen en vertrekkend bestuurslid
hartelijk worden bedankt, want dit heeft in maart helaas niet kunnen plaatsvinden. Ook de
trouwambtenaar is weer bereid gevonden om deze datum voor ons vrij te houden. Als de
avond door kan gaan, kunnen we maar met maximaal 30 dames in de zaal en zal ieder zich
dus ook weer moeten aanmelden. En verder moeten we van tijd tot tijd maar kijken wat kan
en wat absoluut niet kan. Landelijk wordt geadviseerd om de bijeenkomsten niet te lang te
maken zodat de dames zich niet hoeven te verdringen bij de toiletten en verder is afstand
houden natuurlijk prioriteit nummer 1.
Wij zien u graag op ons uitstapje naar de Torenpolder op dinsdag 22 september a.s.
.

Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina

