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3 september Arianne Beelen komt vertellen over herkenbare kleding bij rangen, standen en feesten. 
 Ook over koetsierskleding wat rond de gouden koets wordt gedragen.

1 oktober Remedica komt voorlichting geven over  bewegen en vitaal ouder worden.
 U krijgt allemaal een goodybag mee naar huis.

5 november Vanavond spelen we het dobbelsteenspel en krijgt iedereen kadootjes.
 Maar welke mag je houden?

17 december Kerstviering met een diner bij Jan Heemskerk.

7 januari Schipholpastor Marieke Meiring geeft geestelijke bijstand voor mensen die dat nodig
 hebben op dat moment.

4 februari Jaarvergadering en daarna spelen we nog wat rondjes bingo.

5 maart Deze donderdagmiddag hebben we een sportief uitje bij tafeltennisvereniging
 de Treffers 

7 april Corrie de Jong komt vertellen over haar reis naar Schotland

6 mei Deze woensdag is onze uitgaansdag.

Beste dames,

Hier is het nieuwe jaarprogramma voor het seizoen 2019-2020
Het is nog zomer, maar het bestuur is er weer in geslaagd, om een gevarieerd aanbod voor afdelings-
avonden samen te stellen. De excursies zijn nog niet allemaal rond, maar die worden iedere maand in 
de nieuwsbrieven aangekondigd. Wij zijn blij dat u zo trouw en met velen de avonden bezoekt en met 
de uitstapjes meegaat, wij kunnen terugblikken op een fijn jaar.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Het bestuur wenst u een gezond, gezellig en leerzaam verenigingsjaar toe!

De contributie voor 2020
bedraagt € 53,50
s.v.p. alleen betalen in januari.

Hiervoor krijgt u ook het ledenblad 
Vrouwen van Nu en maandelijks
een nieuwsbrief van de afdeling.

Afmelden kan, maar voor
25 oktober schriftelijk bij de
penningmeester.

Alkemade

Het bestuur 

Voorzitter /Lief en Leed Annie van Amsterdam-Kerkvliet 071-3315042
Penningmeester Leny de Jong 071-3313888
Secretaris/nieuwsbrief Anneke Verdel 071-3314663
2e secretaris/PR Annie Hoekstra 071-3313905
Bestuurslid/Excursies Corrie Hoogenboom 071-3312926
Bestuurslid/ledenadmin. Els v.d. Meer 071-3319922
Bestuurslid/Excursies Sjaan Hoogenboom 071-8875361

Het emailadres is: vvnalkemade@gmail.com
Het bankrekening nr. NL45RABO03559.13.100

Onze verenigingsavonden worden gehouden in café Jan Heemskerk, 
Langeweg 2, 2371 EG, Roelofarendsveen, we beginnen om 20.00 uur 
tenzij anders vermeld.



Andere activiteiten binnen onze afdeling

Fietsen
In de maanden april t/m september wordt er onder leiding van Ans Koek iedere woensdagmiddag gefietst.
Vertrek is iedere keer om 13.30 vanaf de Noordhoek bij de watertoren. Ook gaan ze een keer fietsen naar de 
braderie in Katwijk, op een dinsdag in augustus. Fiets gewoon een keer mee.

De fietsdagen die voor en door de leden worden georganiseerd zijn altijd op de eerste woensdag van juni, juli 
en augustus. De start is dan 9.00 uur, ook vanaf de Noordhoek.

De leeskring
De leeskring  (ca. 10 leden) biedt u de mogelijkheid om mooie boeken te lezen en er met elkaar in gezellig ver-
band uw mening over te delen. In de winter lezen we om de zes weken een boek. Daarna bespreken we dat boek 
bij iemand thuis, om de beurt. 6 keer. We gebruiken het koffertje van de bibliotheek. Lezen is leuk en leerzaam, 
zeker als je dat in groepsverband doet. Informatie hierover bij Tonny van der Meer.

De eetclub
Een groepje vrouwen gaan afwisselend bij elkaar koken en eten. Ze delen recepten met elkaar.

Ze genieten ervan in gezellige huiselijke omgeving bij één van de groepsleden thuis.
Informatie bij Cisca Heemskerk.

Wandelen
In het voorjaar en in het najaar gaan we altijd een keer wandelen. Altijd leuk om eens in een andere omgeving 
te lopen, onderweg koffie drinken en gelijk even bijpraten met iedereen.

Excursies en rondleidingen 2019 - 2020 (overdag)

De planning is nog niet rond. De data en bijzonderheden leest u in de maandelijkse nieuwsbrieven
en hoort u op onze avonden, dan kunt u zich ook inschrijven.

We gaan wandelen, bezoeken een kerstshow, gaan naar musea. In Leiden is de Lakenhal weer open en 
ook Naturalis gaat van de winter na de verbouwing weer open. En houden onze ogen en oren
open voor andere leuke dingen.
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