
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, januari 2021 

 

 

Hallo Vrouw van Nu, 

  

Bericht van onze voorzitter Annie van Amsterdam: 

Inmiddels zijn de kerstdagen voorbij en ik heb een rustige oudejaarsavond gehad. 

En namens het hele bestuur wensen wij u een mooi, maar vooral een gezond 2021, ook voor al de mensen 

die u lief zijn. 

 

Ik wil toch even stilstaan bij het overlijden van ons medelid Tineke van Klink. 

Een leuk mens dat graag met alles meedeed, wij gaan haar zeker missen. 

 

We willen graag weer starten met onze bijeenkomsten, maar helaas gaat dat nog niet gebeuren. 

Maar de vaccinaties zijn begonnen, dus de toekomst zal het uitwijzen hoe het gaat lopen. 

Zo gauw er weer iets kan, laten we het natuurlijk weten. 

Ik heb voor onze vereniging wel een goed bericht, Marleen de Koning gaat ons bestuur versterken, daar zijn 

we ontzettend blij mee, we heten haar hartelijk welkom in ons bestuur. 

In de toekomst gaat zij de taken van Leny overnemen, Leny gaat haar inwerken met de financiën. 

 

Het zijn roerige tijden en we krijgen nog steeds te horen: doe voorzichtig, mondkapje op, afstand houden en 

goed en veel handen wassen. Hou vol! Dames, doe dus voorzichtig, zorg voor de mensen waar je van houdt, 

dan blijven we gezond. En dan zien we u graag weer terug als het weer mag. Het gaat u goed. 

Bestuur Vrouwen van Nu, Vriendinnen van Nu. 

 

Als gevolg van de coronacrisis, kunnen we helaas geen fysieke jaarvergadering organiseren. 

Aangezien er ieder jaar belangrijke zaken op de agenda staan waarover gestemd moet worden, en deze tijdig 

moeten zijn geregeld vanwege de provinciale jaarvergaderingen, gaan we dat dit jaar alleen schriftelijk doen. 

 

Eerdaags krijgt u weer een pakket papierwerk van ons op de mat met daarin de notulen van vorig jaar, het 

financieel verslag van 2020 en de begroting van 2021, de ledenlijst, en ook dit keer een stembriefje. 

Lees het allemaal goed door. Het stembriefje zien wij graag voor 1 maart weer retour: digitaal via ons e-

mailadres vvnalkemade@gmail.com of via de brievenbus van de bestuursleden. 

Hartelijk dank voor jullie medewerking in deze bijzondere tijden! 

 

Als we weer bij elkaar kunnen komen, dan gaan we afscheid nemen van Corrie. 

Dan gaan we ook de fietsdagen inplannen en de wandelmiddagen. 

 

De contributie (dit jaar € 54,50) komt ook al goed binnen. 

Wilt u dit in januari overmaken op onderstaand Rabonummer, als u dit nog niet gedaan heeft! Alvast 

bedankt. 
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Ja, hoe lang gaat dit nog duren? Wordt het ooit weer normaal? 

Ook in tijden van crisis weten we dit: experts maken betere inschattingen dan roeptoeters die alleen Google 

hebben gebruikt. 

Zonder vertrouwen kunnen we niet. 

 

Als narcissen bloeien is het voorjaar begonnen, is een veel gehoorde uitspraak. 

En ja hoor, tijdens een wandeling zag ik ze al staan in de berm. 

Er zit veel moois nog onder de grond, maar het beloofd er weer aan te komen, zoals elk voorjaar! 

 

Positieve Gedachten 

 

Je hebt van die dagen  

Dat het even niet meer gaat 

Even genoeg van alles 

Het gevoel dat je er alleen voor staat 

 

Juist op zo’n dag moet je denken 

Aan de mooie dingen die je ziet, 

Aan de warmte van de zon 

Dan vergeet je, je onmacht en verdriet 

 

Juist op zo’n dag moet je denken 

Aan bijzondere momenten in je leven 

Aan je vrienden en vriendinnen 

Die jou liefde geven 

 

Juist op zo’n dag moet je niet vergeten 

Dat er zoveel mooie dingen bestaan 

Die de moeite zijn om voor te leven 

Dan zal het spoedig beter gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

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                    

                                                         

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 

 

 

 


