
 
                                                                                          Roelofarendsveen, augustus 2019 

 

Voorwoord van onze voorzitter Annie van Amsterdam 

 

Lieve Dames, 

Het spreekwoord luidt: Voor elk wat wils. Nou, dat hebben we geweten: Extreme hitte en stormen, het kon 

niet op. Maar we hebben het achter de rug. Al met al een lekkere zomer. 

En voor ons begint het nieuwe seizoen ook weer. Er zijn nogal wat leden verhuisd, die het fijner vonden om 

wat kleiner te gaan wonen en dichter bij de winkels, toch wel makkelijker. 

Wij wensen u allemaal nog heel veel woonplezier in uw nieuwe huis. 

In ons nieuwe programma hebben we weer geprobeerd om voor iedereen wat leerzaams en toch ook gezellig 

en leuks te vinden, want wij willen toch mee blijven draaien in het wereld gebeuren. 

En ik hoop dat u onze avonden weer net zo goed bezoekt als het afgelopen seizoen, dat was geweldig. 

 

Onze eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 3 september en dat gaat over de speciale kleding rondom 

prinsjesdag. Ik hoop u daar allemaal weer te zien bij onze stamkroeg Jan Punt. 

Een hartelijke groet van bestuur Vrouwen van Nu Afd. Alkemade, Annie van Amsterdam. Leny, Annie, 

Sjaan, Els, Corrie en Anneke. 

 

Dat het Happen en Trappen dit jaar niet doorging, vonden de mensen, die altijd meegingen niet leuk. 

Daarom toch: de Alternatieve Happen en Trappen op woensdag 11 september. 

Vertrek vanaf de Noordhoek op 9.00 uur. Opgeven bij Corrie of Sjaan voor 28 augustus. 

De kosten: iedereen betaalt koffie, lunch, drankjes en diner onderweg persoonlijk, dus niets betalen van 

tevoren. Ook de route wordt door Corrie en Sjaan uitgezet, dat wordt vast weer gezellig met elkaar! 

  

 

Verslag 5 juni door Leny 

De eerste fietsdag van dit jaar. Na een week aardig weer regent het maar toch 9 stoere dames in regenpak 

om 9 uur op de Hoek. 

Na overleg gaan we wel of gaan we niet (maar de koffiestop was half afgesproken) is er besloten naar de 

koffie in huize Ursula in Nieuwveen te fietsen en daar wel te kijken of we verder zouden gaan. 

Na de koffie met een flink stuk appeltaart regende het nog, 

we gingen richting Intratuin, daar hebben we een poosje 

gelopen en de meegebrachte lunch of de gekochte soep en 

broodje kroket opgegeten. 

Naar buiten en ja hoor, het was droog, doorgefietst naar de 

Kringloop in Ter Aar, ook daar een uurtje gelopen en toen 

weer op huis aan. 

De route was niet hoe Sjaan en Corrie hem hadden gepland, 

door het weer is hij aangepast. Ondanks alles was het een 

gezellige dag, Sjaan en Corrie bedankt en jullie route 

bewaren we tot een volgende keer. 

 

 

 

 

 



Verslag fietsdag 3 juli door Corrie 

Tonny v.d. Meer en Miep Oostdam hadden mooi weer uitgekozen 

voor de tweede fietsdag van het seizoen. 

Eerst was het bewolkt maar in de loop van de middag kwam er 

steeds meer zon. 

Met 19 sportievelingen reden we om 9 uur richting Leiden. Daar 

stopten we bij een archeologisch Park Matilo. Onder de grond liggen 

nog resten van een verdedigingsfort van het Romeinse Rijk. 

De gemeente Leiden wilde daar geen huizenbouw en er staat een 

kopie van wachttorens op die plek. 

Het was een van de vele legerkampen uit die tijd. Na deze uitleg 

fietsten we via de Vlietlanden naar park Cronensteyn naar restaurant 

De tuin van de Smid voor de koffie. Vervolgens peddelden we langs 

de Vliet en door Stompwijk naar geitenboerderij Geertje voor de 

lunch. 

Na deze versterking reden we vergezeld door de zon door het 

prachtige natuurgebied De Weipoort met zijn oude boerderijen. 

Daarna kwam Hoogmade in zicht en stopten we bij                    

Horta Clementia om onze dorst te lessen.                                                                

Altijd leuk om bij Annemarie in haar mooie tuin te vertoeven om wat te drinken. 

Rond 5 uur waren we weer thuis na een prachtige fietsdag. Bedankt Tonny en Miep. 

 
 

Wat een mooie fietsdag! 

 

Om 9 uur op de Noordhoek!  Dat was steeds het begin van de drie fietsdagen in de zomer. 

Er stonden wel 20 dames klaar op 7 augustus die weer zin hadden in zo’n gezellige fietsdag. 

Nel en Joke hadden de leiding en een mooie route uitgezet.  

Veel groen en water daar houden we van.  Eerst langs de ringvaart richting Leimuiden.  

Miep had wel thuis op kunnen stappen. Dat had een ritje gescheeld. 

 

Er zou misschien een buitje vallen en het moet gezegd: we zijn er aardig tussendoor “ gefietst”; 

enkele spetters maar dat mocht geen naam hebben. 

We reden richting Nieuwveen over de brug naar links stond de koffie klaar op de camping t.o. het sluisje. 

Een plek die voor de meeste nieuw was. Koffie met vlaai: heerlijk! 

Langs het Amstelkanaal en de Kromme Mijdrecht was onze volgende stop op de Amstelkade, 

bij de camping met dezelfde naam. Tosti, soepje, koffie, of alleen je broodje op eten Alles kon. 

Het hele terrein kon je rondlopen. Caravans kwamen en gingen en er werd door de jeugd volop . 

Over het smalle bruggetje reden we naar Zevenhoven; een pad dwars door het land. 

We hadden een flink windje tegen maar met elektrisch aangedreven fietsen mogen we daar niet over 

mopperen. 

Over het altijd zo mooie kerkpad in Langeraar fietsten we door naar het pontje van de Zuidhoek. 

We pasten er precies op! Bijna thuis had onze leiding nog een verrassing in petto.  

Dochter Olga van Joke ontving ons op haar 

mooie terras met zicht op hun prachtig 

aangelegde tuin. Met een wijntje stukje 

kaas, snacks  werd deze dag geweldig 

afgesloten. Sjaan kon er ook nog even bij 

zijn. Nel had voor een mooi bloemstuk 

gezorgd op de tafels.  Het was een mooie 

afsluiting van deze drie zomerse fietsdagen!  

NEL en JOKE: Bedankt!  

 

Tonny v.d. Meer 

 



 

 

 

 

VRIJWILLIGERSWERK 

 

 

Vrijwilliger zijn…….. 

Is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Is verbonden, maar niet gebonden. 

Is onbetaalbaar, maar niet te koop. 

Is positief denken, is positief doen. 

Met als enig doel, 

Voor je zelf en de ander een goed gevoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Wij komen ook in de vakantie elkaar regelmatig tegen en horen dan over leuke dingen, maar ook over 

tegenslagen, zoals ziektes en ongemakken. Wij wensen iedereen veel sterkte om hier mee om te gaan. 

En wij hopen u allen op 3 september weer tegen te komen op onze eerste avond van het nieuwe seizoen. 

Tot dan! 

 

Iedereen zoekt het geluk en niet de pijn 

Maar er zal nooit een regenboog zonder regen zijn….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


