
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, augustus 2020 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Het is nog steeds heet, de vrijdag dat ik dit schrijf. 

We verlangen naar een flinke regenbui, als die komt ga ik er lekker in staan! 

Wat een lange hete zomer, heet vanwege de temperaturen die dit jaar wel erg lang hoog zijn. 

En hij lijkt ook langer te duren nu ons dagelijks leven op een erg laag pitje staat vanwege alle 

coronamaatregelen. De vaste ijkpunten, zoals zwemmen, kaarten en andere clubjes liggen veelal op hun gat.  

Van het ministerie van Volksgezondheid kregen we ook bericht, wat er wel en niet mag. 

Het jubileum van het Hoofdbureau wordt ook doorgeschoven naar volgend jaar. 

Maar dit wist u allemaal vast al. 

 

Annie en Ciska hebben nog een bloemetje gebracht bij Carla en Jan van der Poel, die waren 50 jaar 

getrouwd: nog van harte proficiat met deze mijlpaal! 

Verder kregen we nog dankbare berichten over de Kanjer actie: de stroopwafels werden zeer gewaardeerd. 

Alle leden kregen een kaartje met deze attentie in de bus. 

 

De avond van 1 september gaat niet door, we kunnen in de zaal geen 1,5 meter afstand houden. 

Daarom zijn bestuursleden bij De Bult gaan kijken. In Nieuwe Wetering is het mogelijk om daar buiten bij 

elkaar te komen, er staan een heleboel bankjes aan de kant van de Regenboogweg. 

Dus: op dinsdagmiddag 1 september om half drie houden wij daar een koffie en theebijeenkomst in de 

buitenlucht. Daar kunnen we op afstand even bijpraten met elkaar. 

U mag ook uw eigen kruk en stoeltje meenemen. 

Graag even opgeven telefonisch of met een briefje bij Leny. Voor 

kannen koffie/thee/water. 

We hopen velen daar dan weer te ontmoeten! 

Tot kijk! 

 

 

 

 

 

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 

 

 


