
 
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, half augustus 2022 

Hallo Vrouwen van Nu, 

 

 
Extra ledenvergadering ingelast voor de Vrouwen van Nu afdeling Alkemade in ‘t Veen te 
Roelofarendsveen. 
  
Notulen ledenvergadering woensdag 20 juli 2022. 
Bestuur: 
Voorzitter: Annie van Amsterdam, Penningmeester: Leny de Jong, Notulist: Marleen de Koning 
Bestuurslid: Sjaan Hoogenboom, Bestuurslid : Corrie Hoogenboom. Joke v d Meer. 
  
Afwezig wegens ziekte: Anneke Verdel.  
Aanwezige: 48 leden  
  
Voorzitter Annie van Amsterdam opent deze bijzondere vergadering. 
Zij is verrast door de grote opkomst, dat zegt ons heel veel. Maar helaas na herhaaldelijke 
oproepen (wat al 13 jaar speelt) om nieuwe bestuursleden te vinden, zonder reacties, zijn wij 
genoodzaakt om onze afdeling na 55 jaar per 31 december 2022 op te heffen met pijn in het hart. 
Het probleem is niet alleen bij ons, het speelt zich landelijk af. De leden zijn op leeftijd en er 
komen geen jongere bij. 
Er bestaat de mogelijkheid om je over te laten schrijven bij een Vrouwen van Nu in de regio. 
Mocht je dit overwegen graag voor 15 oktober doorgeven aan Leny de Jong, zodat zij dat voor 1 
november kan regelen. Ieder lid moet Leny afmelden bij het landelijk secretariaat ook voor 1 
november. 
De aanwezige dames vinden het jammer maar begrijpelijk, met 2 bestuursleden kan je geen 
vereniging besturen. 
Er gaat een handtekening lijst door, deze werd door 48 leden getekend ruim voldoende om 
definitief per 31 december onze vereniging op te heffen. 
 
Het programma wat gepland staat blijft doorgaan. 
 
Annie bedankt iedereen voor haar aanwezigheid en natuurlijk voor de afgelopen prachtige jaren 
die we met elkaar met lief en leed gedeeld hebben. Zij noemt geen namen om niemand tekort te 
doen, maar nogmaals dank. 
 
Wij gaan nog rondjes bingo spelen en brengen een toast uit op onze mooie club. 
  
********************************************************************************** 
Wat nog voortkwam uit de vergadering: 
 
Marleen de Koning vindt het jammer dat het zomaar afgelopen zou kunnen zijn met deze groep 
leuke vrouwen. 
Zij wil graag de mogelijkheden bekijken wat haalbaar is om: 
 
 



1.  Soos middag, om de week, van 14.00 tot 16.00 uur. 
     Koffie, thee, kletsen evt. kaartje leggen sjoelen  
2. Wandelen.  
3. Woensdagmiddag fietsen  
4. Zomerfietsdagen.  
5. Eet club  
6. Leesclub  
7. Theater/ museum  
8. Jaarlijkse uitgaansdag  
Mocht je andere ideeën hebben zijn deze van harte 
welkom. 
 
Graag jullie keuze doorgeven aan mail: Marlenesmok@me.com of een briefje afgeven op de 
afdelingsavond in september om te beoordelen wat wel of niet haalbaar is. 
Alvast bedankt 
 

Hierbij een kort verslag van de fietstocht van 13 juli, door Annie van Amsterdam. 

Om 9 uur ieder present, met volle accu’s, richting het kanaal, langs Rijsenhout, naar een pontje. 

Klein!! Ca. 5 personen per tocht, dan ben je ineens in Aalsmeer. Velen hadden dit nog nooit gefietst, maar 

met Tonny en Miep als gids kan het niet gauw stuk. Zo kwamen we bij een theetuin aan voor koffie en wat 

lekkers. Na enige tijd de fietsen weer opgezocht richting Amstelveen, maar ja, wat doe je als je te vroeg 

bent voor de lunch? Ha, ha. Uitrusten bij fort Drecht aan de Amstel, uit de zon. 

Hup, op naar de pluktuin, waar we in de schaduw ons broodje gingen eten. Daarna nog even door de tuin 

gelopen waar ze van eigen bloem en blad prachtige boeketten maken. 

Weer op de fiets maar net als een kind wilden we een ijsje. Dit gedaan bij het parkrestaurant van Ursula, 

waar eigen bewoners ons hielpen, we hadden geduld, verzorgers doen daar prachtwerk. 

Op naar huis met 57 kilometer op de teller. 

Tonny en Miep namens iedereen bedankt, voor deze prachtige dag.  

 

                                  
 

Op dinsdag 26 juli hadden we ons jaarlijks bezoek aan Katwijk waar er in juli en augustus elke dinsdag 

een braderie gehouden wordt.  

We starten met 12 dames om 10 uur vanaf de Noordhoek. Het was wel bewolkt en een enkele spat regen, 

maar ’s middags kwam de zon ons steeds vaker bezoeken. Bij de Kopermolen gestopt voor de koffie, 

daarna in Katwijk bij het witte kerkje geluncht. 

Na een paar gezellige uurtjes op de braderie was iedereen met z’n aankopen weer om 

15.30 bij de fietsen. 

Vervolgens door de duinen naar Noordwijk om in Sassenheim te stoppen voor ons 

traditionele ijsje. 

Zo tegen zessen waren we weer in onze vertrouwde omgeving.  

Corrie 

 

Verslagen van de derde fietsdag van 3 augustus en van het Happen en Trappen op woensdag 17 augustus 

komen in de volgende nieuwsbrief van september a.s. 

 

 

 

mailto:Marlenesmok@me.com


Aankondiging Schotse avond woensdagavond 7 september in ’t Veen om 20.00 uur. 

Ze zou al in januari komen, maar dat kan toen niet doorgaan. Corrie de Jong komt vertellen over haar reis 

naar Schotland, met dia’s. Ook mogen we whisky proeven, de nationale Schotse drank. 

 

Op 18 oktober gaan we met 19 personen naar de 85-jarige viering van Vrouwen van Nu Zuid Holland.  

We gaan met een vol busje naar Blijdorp, de dierentuin in Rotterdam. 

 

In oktober en november hebben we ook nog avonden gepland, maar daar is nog niet alle informatie over. 

 

Wel kunt u zich nog opgeven voor de Museum Plus Bus naar Leeuwarden op woensdag 2 november. 

 Wij mogen met 33 personen mee. Vol is vol. Opgeven bij Corrie Hoogenboom. 

We moeten de bus delen met mensen die lid zijn van Vier Het Leven. 

 

In oktober en/of november hebben we ook nog avonden, maar daar is nog niet alle informatie over. 

 

Woensdag 14 december Kerstdiner bij ’t Veen, de laatste bijeenkomst. 

Dit wordt afgesloten met een feestelijk tintje. 

 

We kregen ook veel info binnen van De Driemaster, van Rettie Bentvelsen, de ouderenadviseur, maar 

vonden het toch ook belangrijk om dit aan onze leden door te geven. 

In de Spreng is er een workshop Ik Positief Gezond. Dit is gratis en wordt gegeven op dinsdag 30 

augustus of op donderdag 8 september, allebei van 9.30 tot 12.00 uur. 

 

Rettie geeft met Mieke van der Meer ook verliesbegeleiding bij partnerverlies, zes bijeenkomsten. 

Deze lotgenotengroep start op dinsdagmiddag 6 september in de Spreng van 14.00 tot 16.00 uur. 

Info 06 51103212 of r.bentvelsen@dedriemaster.nu 

 

Dan nog even aandacht voor de cursus valpreventie 2022. 

8 weken les, te betalen contant 25euro bij de eerste les. 

De cursus wordt gegeven door ervaren fysiotherapeut: in Roelofarendsveen door Auke Biemond, 

Start donderdag 8 september om 13.30-14.30 uur Lucas van Leydenlaan 2b 

En in Leimuiden door Joke Douma in Peppelhof 1. 

Start maandag 19 september van 10.00 tot 11.00 uur. 

Ook hiervoor kan je je opgeven bij Rettie Bentvelsen van de Driemaster. 

 

Heel veel leeswerk dit keer. 

Wij wensen iedereen een fijne augustusmaand en graag tot ziens op woensdagavond 7 september. 

 

               
Het bestuur:  

 
Voorzitter en                 Annie van Amsterdam-Kerkvliet                    

Lief en Leed:                  071-3315042 

Penningmeester:                         Leny de Jong                                                                                                                

.                                                       071-3313888 

Secretaris en                Anneke Verdel                                   

Nieuwsbrief:                 071-3314663                                                     

Algemeen bestuurslid:               Corrie Hoogenboom                                    

.                                                       071-3312926     

     

                                        

Algemeen bestuurslid:                Sjaan Hoogenboom                                                                                           

.                                                       071-8875361                                                                      

Excursies:                      Corrie en Sjaan Hoogenboom  Algemeen bestuurslid:         Marleen de Koning     

                                             06-37282860            

Het e-mailadres is:    

vvnalkemade@gmail.com 

Bankrekeningnummer is:     

NL45RABO03559.13.100. 

 


