
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, augustus 2021 

Hallo Vrouw van Nu, 

 

De zomer zit er bijna op, met al de verschijnselen van deze tijd, zoals zon, regen en wind. 

En ook het nieuwe seizoen begint weer voor ons, maar nog niet zoals we graag zouden willen. 

Corona houdt ons nog steeds vast, maar we gaan toch proberen om wat te organiseren, wat wel mogelijk 

is, met de aanpassingen. 

 

De fietsgroep is op woensdagmiddag nog veel op pad geweest, met een klein groepje. 

Corrie Hoogenboom wil graag nog met een groep weer naar de braderie in Katwijk,  op dinsdag 31 

augustus. Vertrek om 10 uur vanaf de Noordhoek. In Leiderdorp gaan we koffie drinken en daarna 

richting Katwijk waar we ons meegenomen lunchpakketje opeten in de buurt van het Witte Kerkje. 

En dan gaan we de braderie op, de laatste van het badseizoen. 

Andere jaren was het altijd een mooie tocht en wij hopen op mooi weer! 

  

Onze avond op 7 september vervalt nog even: er kunnen niet veel mensen in de achterzaal bij Jan 

Heemskerk op 1,5 meter. Na 20 september zijn er misschien weer nieuwe regels vanuit het kabinet. 

Voor oktober hebben we wel iemand geboekt, in onze volgende nieuwsbrief vertellen we er meer over. 

 

We gaan het Museum Oud Alkemade in Oude Wetering weer bezoeken op dinsdag 7 september. 

Naast de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding is er nu ook een mooie tentoonstelling ingericht met het 

thema Kijkje in het Verleden. Een feest van herkenning met spullen over vroegere tijden. 

Het museum gaat voor ons open om 13.30 uur. En vanwege het 40-jarig bestaan geeft Stichting Oud 

Alkemade een feestelijk tintje aan deze middag. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Er mogen maximum 25 personen binnen. Opgeven tussen 17 uur en 19 uur bij Sjaan en Corrie voor 31 

augustus. Mocht die datum vol zijn, dan komt er nog een tweede kans: u zich ook opgeven voor de 

middag van 28 september. 

 

 

12 oktober 90 jaar Vrouwen van Nu in Theater Orpheus Apeldoorn. 

 
Vertrek om 08.30 uur vanaf de watertoren in Roelofarendsveen. Wij rijden rechtstreeks naar Theater & Congres 

Orpheus in Apeldoorn. U wordt verwacht tussen 09.45 en 10.30 uur, wij zullen om 09.45 uur arriveren in 

Apeldoorn. Het vertrek staat gepland om 17.00 uur. Op de terugweg zal er een drie gangen diner gebruik worden 

bij restaurant Boszicht in Scherpenzeel. Verwachte thuiskomst 21.00 uur. 

 

Prijs bedraagt bij: 35 t/m 40 personen € 45,00 p.p. 

41 t/m 45 personen € 42,50 p.p. 

46 t/m 50 personen € 40,00 p.p. 

Bij minder dan 35 personen wordt de prijs aangepast 

 

Bij de prijs is inbegrepen: 

• 3 gangen diner 

• Vervoer per luxe 50 personen touringcar 

 

Hierbij komt dan de entreeprijs van € 24,95 p.p. inclusief koffie en lunch. Totaal dus € 70 euro p.p. 



Opgeven uiterlijk 1 september bij Sjaan en Corrie, dan kunnen we kaartjes gaan bestellen. 

Bij minder dan 35 personen gaat deze dag niet door. 

Diegene die wel willen, kunnen dan zelf kaarten bestellen en op eigen gelegenheid gaan. 

Kaartjes bestellen kan op www.vrouwenvannu.nl 

 

>Let op: vooralsnog is het noodzakelijk dat je een coronatoegangsbewijs kunt laten zien, 
alleen dan kan deze feestdag georganiseerd worden zonder de 1,5 meter afstandsregel. 

Deze kun je via de corona check app aanmaken. 

Programma van het Jubileumfeest: 

09.45-12.00 uur 

-Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers van Trash’ure Taarten, een van de 
genomineerden voor de Vrouwen van Nu Verschilmaker Award 

-Welkom in de theaterzaal  -Twee miniconcerten 
-In dit jubileumjaar wordt er niet één Vrouwen van Nu-speld opgespeld, maar 

tien! Een vrouw per provincie wordt in het zonnetje gezet. 
-Optreden van de Pauwergirls; zij blikken terug op 90 jaar Vrouwen van Nu op 

hun eigen wijze; Muziek met een knipoog en een snufje theater. 
-Presentatie van Cheyenne Haatrecht, winnaar van de Verschilmaker Award 

2021. 
-Onthulling Vrouwen van Nu Jubileum Kunstwerk door studente Karlijn van 

der Weij. Klik hier om te zien hoe je een eigen bijdrage aanhet kunstwerk te 
leveren,. 

 
12-13 uur lunch pauze 

-Voor alle deelnemers staat er een goed gevulde lunch box klaar en is er ruim de 

tijd om bij te praten met oude en nieuwe bekende. 

Shop-tijd van 13-14.15 uur 

Op de bovenverdieping van het theater kun je op je gemak een rondje lopen door 

de verschillende zalen. 

-Bekijk de expositie van het Kennisnetwerk Textiel. En breng je stem uit op 
jouw favoriete textielkunstwerk. 

-Bezoek de Provinciale Stands die terug-  en vooral ook vooruitblikken. 
-Geniet van de documentaire Vrouwen van het Land, Annejet Brandsma waarin 

een aantal Vrouwen van Nu een hoofdrol spelen. 
-Volg een interessante lezing (nog niet definitief) 

-Of voer toekomstgesprekken met influenceren in de VIP foyer. 

Afsluiting in de grote zaal 15-16.45 uur 

Onder het genot van een jubileumdrankje. 
-Onthulling jaarthema 2022-2023. 

-“Vrouwen van Nu, de musical” door cabaretière Irene van der Aart 

-Uitreiking wisselbokaal aan de winnaar van de Textielwedstrijd. 

 

https://vrouwenvannu.nl/landelijk/richtlijnen-persoonlijke-bijdrage-jubileumkunstwerk


 

Plus actie Spaar je club gezond. 

Wij hebben ons ook opgegeven voor deze actie. 

Vanaf zondag 5 september t/m zaterdag 13 november kunnen klanten van de Plus sponsorpunten sparen. 

Bij elke 10 euro aan boodschappen een sponsorpunt voor de vereniging, die besteed kan worden aan 

activiteiten voor de leden. We zijn al leuke dingen van plan. We hopen volgend jaar ons 45- jarig 

jubileum te vieren!! 

 

Lief en Leed  

Verhuisd naar Roelofarendsveen is Annie Hoekstra. 

En Rien van der Meer is in Oude Wetering gaan wonen. 

 

 

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:         Marleen de Koning     

                                             06-37282860            

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 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik ga mee op 12 oktober naar het 90- jarig jubileum van Vrouwen 

van Nu in Apeldoorn. 

Naam………………………………….. 

Adres………………………………………. 

Telefoon……………………………………mobiel 

 

Betaling € 70 cash in envelop in de brievenbus of overmaken voor  

1 september naar bankrekening nr. NL45RABO03559.13.100 o.v.v. 

jubileum dag 90 jaar. 

Deze strook inleveren bij Sjaan Hoogenboom,  

S.van Uylenburchlaan 20 of bij Corrie Hoogenboom, Waterlelie 142. 

 

 


