
  
          

                                                                                                                Roelofarendsveen, eind mei 2022 

 

 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Verslag singelwandeling 22 april door Leny 

Met 3 auto`s met 14 dames zijn we vanaf de Noordhoek richting Leiden gereden, we hebben de auto`s aan 

de Haagweg geparkeerd en zijn met 2 pendelbussen naar molen de Valk gebracht. 

Vandaar uit zijn we gaan lopen langs de singels. 

Door verschillende parken waar hele mooie en ook dikke bomen met aparte stammen en zelfs een 

kabouterhuisje onder aan de boom stonden. 

Ook langs schitterende oude panden van o.a. het geboortehuis van Rembrandt, de sterrenwacht en 

universiteitsgebouwen en langs kleine huisjes met langs het water potten met planten en bloemen je zou er 

jaloers van worden zo gezellig. 

Bij de Zijlpoort hebben we iets gedronken en zijn toen weer opgehaald door de pendelbusjes die ons terug 

brachten naar de Haagweg naar de auto`s, vanwaar we weer terug keerden naar de Veen. 

Ik vond het een mooie wandeling met heel mooi weer (daar boften we mee) Tonny en Corry bedankt en tot 

de volgende keer. 

 

                               

 

 

Verslag tulpentocht door Miep 

Op woensdagmorgen, 4 mei 2022 gingen we om 9.00 uur met 14 dames op de fiets vanaf de Watertoren 

richting Nieuwe Wetering. Het was droog en er stond een aardig briesje, maar met onze elektrische fietsen 

deerde ons dat niet. In Nieuwe Wetering gingen we over de brug linksaf, langs het kanaal. In verband met 

de meivakantie was het rustig op de weg. We waren al snel in Lisse. Daar zijn we doorheen gereden, langs 

de Keukenhof, waar het al aardig druk was, richting Langevelderslag. Maar voordat het zover was, was het 

tijd voor een kop koffie met wat lekkers erbij. We zaten heerlijk op het terras bij de Verloren Koffer. De 

kwaliteit/prijsverhouding viel ons wel wat tegen. De bananencake smaakte niet naar bananen, de appeltaart 

was nog niet geheel ontdooid en het kopje koffie was er een van een kinderservies.  We fietsten verder in 

de richting van de duinen. Daar moesten we wel even lopen, want het was zelfs met onze elektrische 

fietsen te stijl. Bovenop het duin hebben we even gerust en vervolgens onze tocht vervolgd op een voor mij 

onbekende route door de duinen naar Noordwijkerhout.  

 



Daar hebben we onze lunch op een picknickplaats genuttigd. Via De Tulperij, altijd leuk om daar de 

diverse tulpen te bewonderen, fietsten we voor een kop thee/koffie naar Sassenheim. De mooie tocht werd 

met een ijsje en een drankje in Roelofarendsveen afgesloten. Dames organisatoren bedankt. Het was een 

gezellige sportieve dag. 

 

 
 

 

Verslag uitgaansdag 11 mei door Anneke  

Wij vertrokken om 9 uur 

vanaf de Noordhoek met 

chauffeur Gilbert van 

Theo’s busreizen naar 

Schoonhoven, doel was 

het Zilvermuseum. Daar 

dronken we eerst koffie 

met een zilvergebakje. 

Daarna konden we alles 

gaan bekijken en vragen 

stellen aan de medewerkers.  

Het was een klein, mooi museum in een oude legerkazerne, een historisch plekje.  

Daarna liepen we door het oude stadje naar restaurant Rivero, mooi gelegen bij de grote pont aan de Lek. 

Daar kregen we drinken en broodjes en toen pas de tomatensoep en daarna de broodjes kroket. 

Beetje vreemde volgorde, beetje jammer, maar alles was heel lekker, er bleven veel broodjes over. 

Daarna de bus weer in, op naar Gouda! Via een landelijke route langs riviertjes, dijkjes en bloeiende 

weilanden in het Groene Hart kwamen we in Gouda. Hier moesten we een eindje door de binnenstad lopen, 

dat was wel leuk, veel dames gaan op eigen gelegenheid nog een keer zelf terug zeiden ze. 

Bij Siroopwafelbakkerij van den Berg kregen we uitleg over de historie van deze wafels van de eigenaar 

zelf. Hij kon het leuk 

vertellen. Daarna in de 

workshop mochten we zelf 

een wafel bakken, die waren 

allemaal geslaagd, en werden 

opgegeten of konden 

meegenomen worden. Na 

een drankje in het 

Bakkerscafé liepen we weer naar de bus.  

Die zette ons weer af bij ’t Veen voor het buffet. 

 

 

 

 



We bestaan dit jaar 55 jaar en de leden kregen dit etentje aangeboden door de vereniging  

met een drankje vooraf, koffie toe en ook werden als verrassing alle andere drankjes van die avond betaald. 

 

Niet iedereen kon mee met de 

uitgaansdag, maar nog 8 leden 

kwamen speciaal voor het buffet. 

Ongeveer 55 dames waren 

aanwezig. 

    

 

 

Jammer genoeg moest de 

voorzitter nogmaals een oproep 

doen voor nieuwe bestuursleden, 

want ook Annie Kerkvliet en Anneke hebben aangeven bij de volgende jaarvergadering afscheid te gaan 

nemen. 

Iedereen vond dat jammer, een paar leden gingen er toch nog over nadenken, daar zouden we later nog  

van horen, wij wachten nog even af …… 

Het was een gezellige leuke dag, veel gelachen en bijgepraat en mooi weer, dus weer een geslaagde dag! 

 

 

 

Zomeractiviteiten: 

De fietsdagen staan gepland voor 15 juni, 13 juli en 3 augustus, zie ook de vorige nieuwsbrief. 

Deze woensdagen starten wij op 9 uur vanaf de Noordhoek, neem uw lunchpakketje mee voor onderweg. 

 

Zomerbraderie Katwijk dinsdag 26 juli.  

Corrie en Sjaan willen dit weer fietsen omdat het altijd erg leuk is. 

Vertrek om 10 uur vanaf de Noordhoek. Denk aan volle accu, lunchpakket en banden opgepompt! 

 

Happen en Trappen woensdag 17 augustus 

Tijdens de uitgaansdag ging er al een lijst rond, en 12 namen werden er al vermeld. 

De kosten zullen € 42,95 zijn, opgeven bij Corrie en Sjaan. 

Bij slecht weer wordt dit een week verzet naar 24 augustus. 

 

Voor de dag naar Blijdorp op dinsdag 18 oktober hebben zich inmiddels 18 dames opgegeven. 

Dit wordt geen volle bus. Wij zijn nog even aan het kijken hoe het vervoer geregeld gaat worden. 

U hoort t.z.t. meer van ons. 

 

 

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. 

 

 
 


