
 
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, half februari 2022 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Woordje vooraf van de voorzitter 

Hoera, we kunnen straks weer bijeenkomen. En als eerste avond hebben we onze jaarvergadering, 

waarvoor u allen een uitnodiging krijgt, en ik hoop, dan u allemaal komt, want er staan wat veranderingen 

te gebeuren, die wij met u willen delen. 

Ook hebben we een 40-jarig jubileum dus dat wordt een feestelijke huldiging! 

Voor nu geldt nog wel de QR-code als u binnenkomt, niet vergeten. 

En ik hoop u allemaal snel te ontmoeten op dinsdag 8 maart, internationale vrouwendag. 

Wij zijn ontzettend blij en gaan weer een mooi programma maken voor het volgende seizoen. 

Uw voorzitter, Annie van Amsterdam-Kerkvliet 

 

Dinsdag 8 maart om 20.00 uur jaarvergadering. 

Na 2 jaar komen we weer bijeen voor de jaarvergadering. Vorig jaar deden we dit schriftelijk, maar als we 

elkaar weer kunnen ontmoeten, is dit toch wel leuker en gemakkelijker. 

De agenda, het jaarverslag en het financiële verslag en ook de begroting van 2022 ontvangt u thuis, zodat 

u alvast alles kunt doorlezen. Tijdens de vergadering kunt u hierover vragen stellen, mocht u die hebben. 

Na de pauze gaan we gezellig nog een paar rondjes bingo spelen. 

Met als hoofdprijzen de bijeen gespaarde boodschappenpakketten van de Plus. 

Mocht u nog zegels in de keukenla hebben liggen, gooi ze dan s.v.p. op bij een van de bestuursleden.  

Dan kunnen we dan meerdere dozen verloten!  

 

Bezoek aan Historisch Centrum Oud Alkemade op dinsdagmiddag 15 maart. 

Sjaan heeft geregeld dat we om 14.00 uur de nieuwe tentoonstelling in het museum kunnen bekijken. 

Dat gaat over Alkemade van toen naar nu, een eeuw veranderingen in beeld.  

Opgeven bij Sjaan. 

 

 

Dinsdag 5 april om half 8 creatieve avond 

Ditmaal gaan we naar ’t Veen op de Langeweg voor onze 

creatieve avond. Workshop boetseren op canvas. Ada en Anita 

van kunstmomentje.nl komen uitleggen wat de bedoeling is. Je 

boetseert een reliëf met zachte klei op het doekje. Zo creëer je een 

3D schilderijtje. Op de avond kun je ook jouw schilderijtje 

beschilderen. Ze nemen pakketjes mee met de benodigde 

materialen en helpen u om er iets artistieks van te maken: uw 

eigen kunstwerk! Er wordt een bijdrage gevraagd van € 25 voor 

de materialen. 

We beginnen iets eerder want die tijd hebben we nodig om het af 

te maken. 

Opgeven uiterlijk 8 maart bij Sjaan. 

 

 

 

 



                    
 

 

Vrijdagmiddag 22 april om 13.00 uur wandelen in Leiden met Tonny, zet de datum alvast 

in de agenda. 

 

Woensdag 11 mei uitgaansdag en ’s avonds diner voor alle leden in ’t Veen, verdere 

berichten volgen. 

 

Vrijdag 10 juni Floriadedag Expo 2022 in Almere. Hier gaan we het later ook nog over 

hebben. 
 

 

Contributiebetaling 2022 

Zoals aan u allen doorgegeven int het landelijke bureau vanaf dit jaar de contributie. 

U heeft bij het landelijk magazine van december 2021 hiervoor een factuur ontvangen met het verzoek 

vóór 25 januari te betalen. 

Wij hopen, dat u dat allemaal al gedaan heeft en als u nog niet betaald heeft zo snel mogelijk aan uw 

verplichting voldoet.  

Omdat meerdere leden het verzoek blijkbaar niet goed hadden gelezen hebben zij de contributie op ons 

bankrekeningnummer gestort. Voor wie nog niet betaald heeft en de factuur niet meer heeft: 

De contributie bedraagt € 55,50 en moet worden overgemaakt aan Vrouwen van Nu, bankrekeningnr. 

NL26RABO0129440558, graag vermelden uw registratienummer Afd. Alkemade Zuid Holland. 

 

 

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     

     

                                        

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. 

 

 
 


