
 
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, december 2021 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Voorwoordje van de voorzitter. 

Wij zijn bijna aan het eind van dit jaar en het is jammer maar we zijn nog niet veel verder gekomen. 

Onlangs hebben we gelukkig nog een marsepeinavondje gedaan, een super avond, lekker veel gelachen. 

En nu is het afwachten wat 2022 ons gaat brengen. Laten we maar positief 

blijven in de goede zin van het woord. Er gloort altijd hoop aan de horizon. 

Wij weten ook niet wat het gaat worden. Als we weer kunnen draaien, laten we 

dit zo gauw mogelijk weten. We hebben nog een paar leuke avonden te gaan. En 

ook de jaarvergadering komt er nog aan in februari. Daar zijn nog wat 

jubilarissen te huldigen. 

Maar naast blijdschap hoort ook verdriet bij het leven, door overlijden hebben 

we twee leden verloren: Thea Turk en Wil Wever, we gaan ze zeker missen. 

Maar voor alles wensen wij u mooie kerstdagen en een liefdevol en voorspoedig 

Nieuwjaar. 

 

Een aantal leden heeft om uiteenlopende redenen het lidmaatschap per 1.1.22 opgezegd. Dat zijn Annie 

Bakker, Alie Uitdenboogaard, Cisca Heemskerk, Annie Hoekstra, Jeanet Huigsloot, Corrie de Jong, Joke 

Pieterse, Annie van Dijk, Corry Heemskerk, Ineke van Emmerik, Karla Schaareman, Ali Verhagen. 

Wij wensen hun het allerbeste en hopen, dat zij met plezier terugdenken aan de periode dat zij lid waren 

van onze vereniging. Op de marsepeinavond kwamen er ook 2 nieuwe leden bij. Heel fijn! 

Dat zijn uit Lia Wils uit Leimuiden en Annemie van Zoen. Hartelijk welkom dames bij ons! 

 

Contributie 2022 

Bij het Magazine van Vrouwen van Nu zit een nota voor de contributie. 

Dus de contributie niet meer op onze eigen bankrekening storten, maar op het rekeningnummer dat op de 

nota staat.  

 

Onze penningmeester Leny mocht door de actie Spaar je club gezond een cheque gaan ophalen bij de Plus 

met het leuke bedrag van € 238,-- Iedereen die hiermee geholpen heeft, hartelijk dank! 

 

 

Aandacht voor elkaar 

In de afgelopen twee jaar is zoveel gebeurd in de wereld. Steeds weer nieuwe 

aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen in een wereld vol verwarring. De 

vanzelfsprekende saamhorigheid werd flink op de proef gesteld. Veel 

bijeenkomsten konden niet doorgaan. Wat waren we steeds blij als er wel een 

activiteit kon doorgaan! Heerlijk bijpraten en genieten van elkaar. 

Ook het kerstdiner kan helaas wederom niet doorgaan. 

Maar vergeten doen we jullie niet!  

 
                                Dit boek kreeg ik vorig jaar met Kerst, het is nog steeds actueel! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Deze week komen we bij u langs met een fraai 

kerstboeket, gemaakt door Carlo en Sandra Volwater. 

En ook het kaartje gemaakt door Sjaan zag er piekfijn 

uit. Toepasselijk woord he?  

Geniet ervan en wij zien u graag volgend jaar weer terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. 

Alleen het licht kan dat. 
Tekst: Phil Bosmans 

 

 

 

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, 

2371EG Roelofarendsveen, tenzij anders vermeld. 

 

 
 


