
 
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, april 2022 

Hallo Vrouwen van Nu, 

 

 

 

Verslag crea avond 5 april door Annie van Amsterdam 

Op dinsdag 8 maart hebben wij onze laatste jaarvergadering gehad bij Jan Punt, waar wij altijd met veel 

plezier onze bijeenkomsten hebben gehad. 

En in september gaan we onze avonden doen op de 1e woensdagavond van de maand in ’t Veen, ook aan 

de Langeweg. 

Op dinsdag 5 april hebben we een workshop gedaan met gekleide bloemen op een tegel, onder leiding van 

Anita en Ada. Ze hadden een mooi voorbeeld meegebracht, dus gingen we aan de slag, met veel plezier en 

gelach, want je weet het lukt niet altijd zoals je wilt. Maar aan het eind van de avond lagen er 14 tegels, 

allemaal verschillend en toch ook heel mooi, in onze ogen. Want we blijven amateurs, wij waren blij met 

het resultaat en namen het mee naar huis om het een mooi plekje te geven. 

Bij de koffie smulden we ook nog van de heerlijke boterkoek die Petra de Koning gebakken had. Bedankt! 

 

   
  

 
 

 



 

 

Verslag Oud Alkemade door Corrie Hoogenboom 

Op 22 maart waren we met 14 dames bij museum Oud Alkemade. Er is nu een tentoonstelling genaamd 

“Van Toen naar Nu”. Leuk om te zien hoe het er vroeger in de Veen uitzag. 

Als er een huis afgebroken was dan denk je later: wat stond er ook alweer. Er zijn dan nieuwe huizen in de 

plaats gekomen en er zijn er ook bij die verbouwd zijn. 

Ook werd er koffie en thee geserveerd, weer met tuindersgebak. 

Het was wel weer leerzaam en gezellig om zoiets voor onze club te organiseren. 

En nu maar weer afwachten op het volgende thema. 

 

 

Woensdag 4 mei om 9 uur start voor de tulpenroute fietsen, hopelijk staan de bloemetjes er buiten nog 

goed bij!  Vertrek 9 uur vanaf de Noordhoek, lunchpakketje mee voor onderweg. 

 

 De bus voor de uitgaansdag op woensdag 11 mei naar Zilvermuseum in Schoonhoven en 

Siroopwafelbakkerij in  Gouda is bijna vol. U kunt opgeven tot 1 mei, maar wilt u mee, dan graag opgeven, 

want we willen graag weten hoeveel mensen er mee gaan. En vol =vol. 

 

Nog even voor in de agenda: de fietsdagen zijn op dit jaar op woensdag 15 juni door Marleen de Koning 

en Ria Roeloffs, op woensdag 13 juli door Miep Oostdam en Tonny v.d. Meer en op woensdag 3 augustus 

door Ineke v.d. Meer en Annie van Amsterdam Leliestraat. 

 

Wij hopen dat er veel mensen meegaan, lekker buiten bezig zijn en door elkaar te ontmoeten, weer leuke 

gesprekken hebben en een fijne dag hebben. 

 

            
 

 

 

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. 

 

 
 


