
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, februari 2020 

 

 

Hallo Vrouw van Nu 

 

 

Ja, we hebben het druk…. maar gelukkig ook met leuke dingen doen, storm of regen houden ons niet tegen. 

Op naar onze volgende bijeenkomst, dit keer op donderdagMIDDAG 5 maart a.s. 

Dan zijn we welkom vanaf half 2 voor ons sportieve middagje uit, zoals altijd in het voorjaar, dit keer bij de 

tafeltennis- en Sjoelclub55+ van Tafeltennisvereniging De Treffers in hun clubhuis op het Sportpad. 

Daar krijgen we uitleg en wordt er een demonstratie gegeven door een jeugdtalent tafeltennis. 

Om de vloer van de speelzaal niet te beschadigen wordt verzocht om schone sportschoenen aan te doen bij 

binnenkomst.  Batjes en balletjes mogen van de Treffers gebruikt worden. 

Op deze middag kan er ook gesjoeld worden en rummikub gespeeld worden. 

Er zijn geen deelnamekosten aan verbonden, maar de consumpties zijn voor eigen rekening. 

Voor de organisatie is het fijn om te weten hoeveel dames er komen, dus graag even opgeven voor 1 maart 

bij Sjaan of bij Corrie. 

 

In de vorige nieuwsbrief stond een aankondiging over een bus tour op Schiphol op 19 maart. 

Dit stellen we voorlopig uit tot na de zomer. 

 

Hieronder volgen nog een paar verslagjes. De eerste is van 7 januari, 

lezing Schipholpastor. 

Vanavond kwam Marieke Meiring vertellen over haar bijzondere werk op 

Schiphol. 

Sinds 1975 is er een Meditation Centre op Schiphol. In dit stiltecentrum 

werken 3 pastors en 25 vrijwilligers van alle religies en overtuigingen. Zij 

staan voor iedereen klaar, die onverwacht voor emotionele problemen 

komen te staan rondom vertrek en aankomst. Sommige situaties vragen 

erom dat familieleden elkaar op een rustiger plaats kunnen ontmoeten dan 

in de aankomsthal. Bij voorbeeld als een dierbaar iemand is overleden. Of 

als je vastloopt in praktische zaken. Het Luchthavenpastoraat werkt samen 

met andere diensten op Schiphol en zorgt, dat je op je bestemming komt. 

Waar die ook is. Via ANWB Alarmcentrale, verzekeringsmaatschappij of 

ambassade/consulaat. 

Marieke kon er goed en duidelijk over vertellen, het was erg interessant. 

Meer zien? Er staat filmpjes op You Tube en www. luchthavenpastoraat.nl 

 

 

Verslag bezoek aan museum De Lakenhal te Leiden. (door Corrie) 

Af en toe laten we ons op cultureel gebied wat bijschaven. 

Zo gingen we dinsdagmiddag 28 januari met de bus naar Leiden voor een bezoek aan de 

Lakenhal. 

We gingen eerst naar de tijdelijke tentoonstelling van de jonge Rembrandt. 

Prachtig hoe die man kon schilderen, het leken soms net foto’s. 

 



 

Intussen was het tijd voor een pauzedrankje. 

Daarna nog een uurtje rond gelopen door de rest van het museum. 

We hadden nog lang niet alles gezien van de andere verschillende grote 

meesters toen het alweer tijd werd om de bus te halen. Maar met 18 dames 

hebben we een mooie middag gehad. 

 

Verslag 53e Jaarvergadering van dinsdag 4 februari 2020 

Een goede opkomst, maar het was dan ook een jaarvergadering met een feestelijk tintje. 

Na de goedkeuring van de notulen van vorig jaar en bespreking van het jaarverslag van 2019 werd het 

financieel verslag en de begroting van 2020 ook goedgekeurd. 

De kascommissie Angelique Ouwerkerk en Willy Cuvelier hadden alle lof voor Leny, het zag er weer keurig 

uit. Leny legde uit dat de contributie volgend jaar centraal geïnd gaat worden. In december krijgen alle leden 

bericht van het hoofdkantoor hoe dat gaat. We zullen het gaan zien, dat zal ook wel weer in orde komen. 

In 2020 gaan Willy Cuvelier en Annie van Amsterdam Leliestraat de kascontrole doen en Tineke van Klink 

staat daarvoor reserve. 

 

Bestuursverkiezing: Annie van Amsterdam Kerkvliet en Anneke Verdel 

zijn aftredend en herkiesbaar. 

Er waren geen leden die zich aangemeld hadden om plaats te nemen in het 

bestuur, dus zij gaan weer drie jaar door. De voorzitster vraagt wel om 

nieuwe bestuursleden: zonder bestuursleden zijn we genoodzaakt om de 

vereniging op te heffen. Volgende jaren gaan er zeker bestuursleden uit. 

 

Daarna was er weer belangstelling voor de activiteiten wandelen en fietsen. 

Altijd de eerste woensdag van de maanden juni, juli en augustus gaan we een dagje fietsen. 

Op 3 juni zullen Marleen de Koning en Ria Roeloffs deze dag organiseren. 

Op 1 juli nemen Ineke v.d. Meer en Annie van Amsterdam uit de Leliestraat deze dag op zich. 

En op 5 augustus zullen Miep Oostdam en Tonny van der Meer ons een leuke fietsdag bezorgen. 

 

Ergens in april wordt de bollenfietstocht weer georganiseerd door Sjaan en Corrie Hoogenboom. 

De datum hoort u nog t.z.t. Even kijken wanneer alles weer mooi in bloei staat. 

 

Wandelen: Tonny wil op vrijdag 17 april met iedereen gaan wandelen. 

 

Door het hele jaar heen kunt u elke woensdagmiddag mee gaan fietsen met Ans Koek, zo’n 22 tot 25 

kilometer. Vertrek vanaf de Noordhoek op half 2. Bij twijfel kan er ook gewandeld gaan worden. 

 

Tijd voor de jaarlijkse presentjes: de contactdames kregen thee en theeglazen voor hun inspanning om de 

nieuwsbrieven te delen. Jopie Schoo stopt er mee: iedereen in Nieuwe Wetering krijgt de digitale 

nieuwsbrief. Ook Ans Koek en Tonny van der Meer kregen dit voor hun inspanningen voor de vereniging. 

Een bloemetje was er ook voor Jan Heemskerk, Nel en Fons voor het in orde brengen van de zaal. 

 

Daarna kwamen de jubilarissen aan de beurt: Trouwe leden die al 

meer dan 50 jaar lid zijn: Janny Raaphorst, Tonny v.d. Meer en 

Jopie v.d. Voet. Zij kregen een speldje en een bloemetje. 

Als dank voor hun 40-jarig lidmaatschap kregen ook Gerrie 

Verhey, Ria Schouten en Tiny Warmerdam een speldje en een 

boeketje en allemaal een dankwoordje voor hun trouw. 

Vele foto’s werden gemaakt bij de Vrouwen Van Nu vlag. 

 

Daarna werden er nog een paar rondjes bingo gespeeld, altijd leuk. 

En ook nog 2 boodschappenpakketten van de gespaarde Plus zegels 

verloot onder de aanwezige 63 leden. 

 



 

 

Verslag excursie met de Museum Plus Bus. (door Annie van Amsterdam-Kerkvliet) 

Met 40 dames vertrokken we donderdag 6 februari met de Museum Plus Bus richting Den Bosch. 

Na een vlotte reis kwamen we op tijd en liepen we nog even de Sint-Janskathedraal binnen. 

Een prachtige kerk met schitterende glas in lood ramen. 

Daarna ontvangst in het Noordbrabants Museum met koffie en een bossche bol. Wij namen ieder een 

halve, want het waren echt hele grote bollen, maar lekker!! 

Na de koffie een rondleiding met een gids, die ons vertelde over de schilderijen en de mooie kamers waar ze 

hingen. Toen stond er weer een lekkere lunch voor ons klaar. En daarna mochten we gaan, om alles zelf te 

bekijken. Mooie schilderwerken van Jeroen Bosch, ook het schilderij van hem met allerlei spreuken en 

gezegdes. Ook beelden en andere kunstwerken gezien, het was echt genieten. 

Om kwart over drie gingen we weer op de Veen aan en de chauffeur bracht ons weer veilig thuis. 

Sjaan en Corrie, dank je wel van ons allemaal voor deze mooie dag!  En ook de BankGiroLoterij 

natuurlijk! 

 

     
 

 

 

Films in de Spreng op vrijdagavond: 

6 maart – At Eternity’s Gate over de periode waarin Vincent van Gogh in Frankrijk woonde. 

3 april   -  Yao  over een 13-jarige jongen in Senegal die 387 km aflegt om zijn favoriete acteur te 

ontmoeten. 

1 mei     - Oorlogswinter, een verfilmd Nederlands jeugdboek. 

 

 

 

Contributie: nog 1 maal een oproepje voor wie niet betaald heeft. 

Mensen vroegen hoe de afdracht in elkaar zit: 52 % is voor de afdelingskas (€ 27,80) Voor de provinciale 

kas is 14,4 % beschikbaar (€ 7,70) en voor het landelijk bestuur 33,6% is € 18,00. 

 

 

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. 


