
 
                                                                                        Roelofarendsveen, december 2019/januari 2020 

Hallo Vrouwen van Nu, 

 

De donkere dagen voor Kerst, we merken het buiten, daar kunnen we niets mee doen. 

Wel kunnen we binnen ons huis gezellig maken met Kerstboom, lichtjes aan en kerstkaarten ophangen. 

Dinsdag 17 december is ons Kerstdiner, dat zal vast wel weer leuk worden en lekker eten. 

 

Onze eerste avond in het Nieuwjaar wordt gehouden op dinsdag 7 januari. 

Schipholpastor Marieke Meiring uit Woerden komt vertellen over haar werk op deze luchthaven. 

Zij geeft geestelijke bijstand voor mensen die dat nodig hebben op dat moment. 

Na afloop is het gezellig samen zijn en brengen wij een toast uit op het Nieuwe Jaar van 2020. 

 

Op dinsdag 4 februari is onze jaarvergadering, daarvoor ontvangt u allemaal thuis de nodige paperassen 

over het wel en wee van onze vereniging, lees dit thuis alvast door, dat houdt de vaart in de vergadering, 

zoals altijd. Het is al duidelijk dat Els van der Meer ons gaat verlaten 

vanwege een verhuizing. 

Na het officiële gedeelte spelen we nog een paar spelletjes bingo, 

hiervoor zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

 

Cultureel uitstapje naar Leiden. 

Voor de liefhebbers: op dinsdag 28 januari brengen we een bezoek aan 

De Lakenhal in Leiden. 

Dit museum is in 2017-2019 zorgvuldig gerestaureerd en uitgebreid met moderne architectuur. 

De toegangsprijs is € 12,50, met Museumjaarkaart en BankGiroLoterijVipPas gratis. 

Voor de tijdelijke tentoonstelling Jonge Rembrandt betaalt u €7,50 toeslag. 

We vertrekken op 13.15uur vanaf de Meerkreuk met bus 56 en stappen om 13.50 uit bij de Korte Mare. 

Vandaar is het 3 minuten lopen. 

Gaat u met de auto dan kunt u parkeren in de nieuwe parkeergarage aan de Lammermarkt, bij de molen. 

Opgeven bij Corrie en Sjaan. 

 

Dan nog een leuk bericht, wij mogen mee met de Museum Plus Bus van de BankGiroLoterij. 

Sjaan heeft ons daarvoor weer opgegeven en we zijn ingeloot voor het Noordbrabants Museum. 

Op donderdag 6 februari 2020 komt de bus op de Noordhoek, waar we uiterlijk 9.45 vertrekken. 

Aankomst bij het museum in Den Bosch om 11.30 uur, waar de koffie klaar staat. 

Na de rondleiding is er een lunch, daarna kunt u nog zelfstandig rondkijken. 

Om 15.30 uur gaat de bus weer vertrekken en wij hopen om 17.00 uur weer bij de opstapplaats te zijn. 

Opgeven en betalen van 1-25 januari bij Leny de Jong, Pioenhof 7 of via Rabobank 

NL45RABO03559.13.100. Bus en museum zijn gratis, u betaalt alleen €10 voor de lunch. 

Er kunnen minimaal 30 personen mee en maximaal 45 personen. Geef u snel op: vol is vol. 

 

 

Aankondiging films De Spreng 

Op 3 januari wordt gedraaid: Bohemian Rhapsody, het verhaal van de Britse band Queen, met leadzanger 

Freddy Mercury, u mag meezingen met “We Will Rock You” en “Radio Ga Ga”. 

Op 7 februari komt Mary, Queen of Scots, over het turbulente leven van Mary Stuart, een kostuumdrama. 

 

 



 

 

 

 

Verslag bezoek Historisch Centrum Oude Wetering 

19 november waren we weer op bezoek bij Stichting Oud Alkemade, voor 

de tentoonstelling Topsporters uit de voormalige gemeente Alkemade. Een 

mooi ingerichte expositie van verschillende sporters, die wonnen bij NK’s, 

EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Denk aan Joop Zoetemelk, Femke 

Heemskerk, Monique Velzenboer, maar ook teamsporters: damesteams van 

Alkmania, darten, sjoelen en andere 150 sporten. 

Sjaak Bouwmeester had Lia Brouwer uitgenodigd om te vertellen over haar 

roeisport. 

Zij komt uit Groningen maar woont inmiddels al 45 jaar in 

Roelofarendsveen. 

Pas op 56-jarige leeftijd koos zij voor de roeisport en werd lid van 

roeivereniging Rijnland in Voorschoten. 

Na veel oefenen mocht zij in de boeg van 8 plaatsnemen. Lia wilde echter 

meer en kwam in de skiff, een eenpersoonsboot terecht. In 2006 kocht Lia 

een eigen skiff die op haar maat en gewicht gemaakt was. 

In 2007 roeide zij haar eerste wedstrijd in Zagreb en belandde zij voor het 

eerst maar driemaal op het podium. 

Lia is inmiddels 76 jaar, traint vier maal per week op het water en 2 maal 

per week in de sportschool. 

Lia is in de 

afgelopen jaren bij de Masters op verschillende 

onderdelen en tegen voormalige wereld- en 

Olympische kampioenen, wereldkampioen 

geworden. 

Met karakter, doorzettingsvermogen en veel trainen 

kun je dus ook op latere leeftijd wereldkampioen 

worden. 

Zij kreeg van ons een fraai boeket voor haar leuke 

verhalen. 

Wilt u ook of nog een keer gaan kijken: de 

tentoonstelling loopt tot eind juni 2020. 

 

 

 

Verslag bezoek tuincentrum door Annie van Amsterdam 

Met 5 auto’s en 19 dames gingen we op woensdag 4 december naar Global 

Garden in Zwaanshoek. 

Normaal een tuincentrum, maar nu was het omgetoverd tot een grote glitter 

kersthal. 

Zo gauw je binnen kwam vlogen alle kleuren je tegemoet, echt schitterend, 

je zou bijna je zonnebril op doen. 

Maar wel mooi opgezet, alles in een hal, dus je kon je helemaal laten gaan. 

We hebben er rondgelopen en leuke spulletjes gekocht. En ook nog een 

bakkie gedaan. 

En dan weer op huis aan, met de zon midden in je gezicht, wat niet echt 

fijn is, maar alles goed en wel toch een leuke middag gehad. 

 

 

 

 



 

 

 

Contributie voor het jaar 2020 is € 53,50. Wilt u dit niet in december betalen, dit vanwege de 

administratieve afrondingen. Graag het bedrag overmaken in januari 2020. 

 

 

 

Het Nieuwjaar komt er weer aan 

In ons dagelijks drukke bestaan. 

Zet als het even kan 2020 goed in 

Want niets is beter dan een goed begin. 
 

 

Hoe uw situatie ook is,  

het bestuur wenst u allen goede kerstdagen en een 

 
 

 
          

 

 

 

 

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     

2esecretaris en PR:      Annie Hoekstra               
                                        071-3313905 

Algemeen bestuurslid:                Sjaan Hoogenboom                                                                                           
.                                                       071-8875361                                                                      

Excursies:                      Corrie en Sjaan Hoogenboom Algemeen bestuurslid           Els van der Meer                         
en ledenadministratie:           071-3319922                                                         

Het e-mailadres is:    
vvnalkemade@gmail.com 

Bankrekeningnummer is:     NL45RABO03559.13.100. 

Onze verenigingsavonden beginnen om 20.00 uur.  

Locatie café Jan Heemskerk, Langeweg 2,  2371 EG Roelofarendsveen, tenzij anders vermeld. 


