
 
                                                                                                                Roelofarendsveen, januari 2020 

Hallo Vrouwen van Nu, 

 

Een korte nieuwsbrief dit keer: verslag van de Kerstviering van 17 december 

Sfeervol gedekte tafels bij café Jan Heemskerk stonden klaar voor het kerstdiner. 

Na de glühwein kwam de tomatensoep op tafel en daarna het hoofdmenu en het dessert. 

Tussen de gerechten zongen we ook weer zelf de Nederlandse versie van Jingle Bells en van I’m dreaming 

of a white Christmas. Ook had Annie weer een kerstverhaal opgezocht: dit keer een hele moderne over Joop 

en Marie uit Volendam die vanwege een uitbraak van Mexicaanse griep, Q-koorts en Gekke Koeienziekte 

geëvacueerd werden naar een tentenkamp in het 

Urkerbos. Een hilarisch verhaal, erg om gelachen. 

Het eindigde dat kleine Obaampje werd geboren en ze 

vestigden zich in het centrum van Apeldoorn.        

Eind goed, alles goed.  

Vanwege haar verhuizing nam Els van der Meer 

afscheid als bestuurslid.  

Zij werd geëerd met een speldje van het logo van 

Vrouwen van Nu, zij was er verguld van. En 

natuurlijk ook een mooi afscheidsboeket voor haar 

inzet van de afgelopen jaren. 

En heel lief: zij had voor ieder aanwezig lid, 68 

dames, een boeketje gemaakt met Ilex uit haar eigen 

tuin. 

Na de koffie en de bonbons vertrokken de dames weer naar hun eigen kribbetje. 

 

Tekort leeswerk? Welnee, u ontvangt ook nog de papieren voor de jaarvergadering, veel info vooraf. 

Volgende maand weer een nieuwsbrief met veel verslagen en aankondigingen, 

 

Dus op 4 februari de jaarvergadering, daarna nog een paar rondjes bingo. 

Alle Plus pakketzegels kunnen nog gebracht worden bij een van de bestuursleden, we hebben nog maar 1 

doos kunnen ophalen.  Zegels van de bioskaartenactie van de Vomar en DE-punten zijn ook welkom. 

 

Nog wat data alvast voor in de agenda: 5 maart donderdagmiddag van half 2 tot half 6 bij De Treffers. 

Op donderdag 19 maart zijn we van plan een bus tour op Schiphol te maken. Info volgt. 

 

En ja, het is januari, de CONTRIBUTIE voor dit jaar € 53,50 mag/moet weer betaald worden! 
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