
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, december 2020 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Zoals u gemerkt zult hebben, hebben we ondanks deze coronatijd, waarin geen bijeenkomsten konden zijn, 

wel aan u gedacht. Geen kerstdiner dit jaar, geen bezoek aan het tuincentrum. 

Maar u werd allen verrast met een kerstster, die we in groten getale besteld hadden bij Petra’s Idee. 

(Een beetje sluikreclame voor de plaatselijke middenstand is nooit 

verkeerd……) 

Want als we niet naar het tuincentrum kunnen, wordt de kerstster gewoon bij 

u thuisgebracht door het bestuur. De gang bij Leny de Jong stond lekker vol 

dinsdag. En aan de reacties te horen werd het presentje erg op prijs gesteld.          

 

Inmiddels weten we dat ook het programmaonderdeel van januari 

verschoven gaat worden. 

Alle vervallen avonden en excursies gaan later op het programma voor 2021. 

De jaarvergadering die altijd in februari is, gaat schriftelijk dit jaar. Daarover 

meer in de volgende nieuwsbrief. 

 

Wij kregen ook het verdrietige bericht dat op 11 november Tineke van 

Klink-van der Voorn is overleden. 

Zij was een actief lid, altijd aanwezig op de avonden. En met wandelen en fietsen was ze er ook graag bij. 

We zullen haar missen en wensen haar zonen, schoondochter en kleinkinderen veel sterkte. 

 

Jeanet Rotteveel uit Rijpwetering krijgt een operatie voor een nieuwe heup. Beterschap Jeanet! 

 

En ook leuk nieuws: Bep Goedhart is 60 jaar getrouwd met haar Wim. Annie gaat dit bruidspaar een 

bloemetje brengen. Proficiat Bep en Wim! 

 

Verder gaat de centrale inning van de contributie, zoals eerder aangekondigd, voorlopig niet door, omdat er 

te veel weerstand is bij een aantal afdelingen in Zuid-Holland (waaronder Alkemade). 

De contributie wordt komend jaar door onze eigen afdeling geïnd, zoals u altijd gewend bent. 

Het bedrag voor 2021 bedraagt € 54,50. Wilt u dit s.v.p. in januari overmaken op bankrekening nr. 

NL45RABO03559.13.100 t.n.v. Vrouwen van Nu Alkemade. Dank u wel. 

Een aantal leden zijn afgemeld: Frieda L Ami, Anneke Bouwmeester, Truus van Emmerik, Bep Goedhart, 

Jannie van der Horst, Aukje Leeuwangh, Bep Opdam, Greet van Veen, Ria Versteege, Annie Wesselman, 

Wil Wever, Helene Witteman en Anne Zwetsloot. Zij zijn lid tot 1 januari 2021. Bedankt dat u lid bij onze 

vereniging was. 

 

 

Net zoals vorige jaren, geeft de Plus weer zegels bij de boodschappen voor een boodschappenpakket. 

We gaan ze ook dit jaar weer samen sparen. Misschien heeft u nog weer zegels die anders in de keukenla 

blijven liggen. U kunt ze weer opgooien bij een van de bestuursleden, zodat we in januari of februari weer 

boodschappendozen kunnen verloten. Doet u ook weer mee? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Het zijn helaas heel andere feestdagen dan dat we 

allemaal hadden gedacht. 

Toch hopen wij dat we er mooie dagen van 

maken met elkaar. 

Misschien niet fysiek samen, maar wel in elkaars 

hart. 

Zo kunnen wij deze moeilijke tijd vol kracht en 

liefde doorstaan. 

Fijne Kerstdagen en een Gezond 2021                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


