Afdeling: Fijnaart en Heijningen
www.vrouwenvannu.nl/fijnaart
https://www.facebook.com/Vrouwen-van-Nu-Fijnaart-en-Heijningen-eo

Nieuwsbrief
Dames,
Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart & Heijningen e.o. is verheugd dat er
eindelijk weer een afdelingsavond georganiseerd kan worden en dat we elkaar weer eens in
levende lijve kunnen ontmoeten. Wij nodigen u daarom allemaal van harte uit voor onze
afdelingsavond op

dinsdag 14 september a.s. om 19.45 uur
in de Graanbeurs.
De schrijfster Reineke van Wouwe, geboren in Dordrecht, studeerde
Engelse taal en letterkunde en werkte als docente en journaliste. Voor haar
boek

“De Melksalon”
heeft ze zich verdiept in haar Zeeuwse familieachtergrond. Een krantenartikel in de
Middelburgsche Courant van 1884 over een noodlottig ongeluk dat levens veranderde,
vormde de aanleiding voor haar boek.
“De Melksalon” is de geschiedenis van 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.
Mocht iemand het boek willen lezen, dan graag even
naar Cora d.m.v. “beantwoorden van deze mail” of
vrouwenvannufijnaart@gmail.com . Niet allemaal
één exemplaar.

bellen (463177) of mailen
het bekende emailadres
tegelijk want er is maar

Om de afdelingsavond zo veilig mogelijk voor iedereen te kunnen organiseren, is het
nodig dat degenen die graag weer komen òf een vaccinatiebewijs (op telefoon of
papier) òf een recente negatieve kunnen laten zien. Henk van De Graanbeurs kan
hierop controleren. Hij moet zich ook aan de coronaregels houden.
Heb je zin om na zo’n lange tijd weer naar de afdelingsavond te komen, geef je dan op
vòòr zaterdag 11 september a.s.

In november volgend jaar
85 jaar. We hopen hier een
zonder dat we daarbij om een
afgelopen coronatijd hebben

bestaat de afdeling Fijnaart & Heijningen
heel mooi feest van te kunnen maken
eigen bijdrage hoeven te vragen. Deze
we hiervoor mooi kunnen sparen.
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Terugblik Fietstocht 8 juli
Op donderdag 8 juli jl. trokken een
gezellig groepje van 12 dames er op uit
richting de Heemtuin in Rucphen. Daar aangekomen
zaten de eerste kilometers fietsen erop. Tijd voor een heerlijk kopje koffie met door een
aantal dames uit het bestuur gebakken cake, waarbij natuurlijk wel het verschil tussen de
cakes moest worden geproefd, dus het bleef soms niet bij één plakje 😊. Verzadigd en
verkwikt gingen we daarna op pad om de inheemse wilde flora en fauna in de Heemtuin te
gaan bekijken. Na een uurtje rond gewandeld te hebben, stapten we weer op de fiets richting
restaurant De Cockpit op Breda International Airport voor een heerlijke en gezellige lunch.
Na de lunch fietsten we naar Oud-Gastel om af te sluiten bij “Onder de Toren”. Eenmaal
terug in Fijnaart hadden we ongeveer 45 km. gefietst en een heerlijke dag gehad.
Dames,
Over dames (of heren) met een fiets met ondersteuning bestaat vaak het idee
dat ze erg hard rijden. Bij onze eigen fietsclub is dit echt niet het geval. De snelheid
ligt gemiddeld rond de 16 à 17 km. per uur. Nooit harder dan 20. Dus mocht je een
keer willen mee fietsen op maandagmiddag vanaf 13.30 uur, zou dit geen belemmering
moeten zijn. Iedereen is van harte welkom, ook als je zo maar eens af en toe een keer
wilt mee fietsen.
De volgende afdelingsavond is op dinsdag 19 oktober
Heleen Hutink van de
geeft een lezing/presentatie over de
ziekte van Lyme, voorlichting over het voorkomen van een tekenbeet.
Wij zien u allemaal graag op onze volgende afdelingsavond op dinsdag 14 september
a.s.
.
Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina

