
 
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, juni 2022 

Hallo Vrouwen van Nu, 

 

Jammer, er kwamen geen nieuwe bestuursleden bij na de laatste oproep. 

De huidige bestuursleden gaan er mee stoppen, ze zitten eigenlijk al te lang in het bestuur, maar draaiden 

toch nog mee om de vereniging te behouden. 

Door meerdere oorzaken gaat dit niet langer meer, we hebben het besluit moeten nemen, na 55 jaar te 

stoppen met Vrouwen van Nu Alkemade. Per 31 december 2022. Wel met pijn in het hart. 

Wij hebben het Landelijk Bureau en het Provinciaal Bureau dit besluit medegedeeld. 

Ons programma loopt nog tot 31 december, want zolang is iedereen nog lid. 

In augustus krijgt iedereen nog een programmaoverzicht, voor de laatste 4 maanden 2022. 

 

De opheffingsbijeenkomst zal zijn op dinsdagavond 20 juli bij ’t Veen. 

Graag willen we iedereen oproepen met zoveel mogelijk aanwezig te zijn om jullie stem uit te brengen. 

Volgens de regels van het Landelijk Bureau moet 2/3 van de leden hierbij aanwezig zijn. 

Gaat dit aantal niet lukken, dat moeten we minimaal 4 weken later nog een keer een vergadering 

uitschrijven. Dus zien wij iedereen graag verschijnen, om 20.00 staat de koffie klaar, dit wordt u 

aangeboden door de vereniging. Ook een drankje is gratis voor u. 

Na dit verplichte officiële gedeelte gaan we nog een muzikale quiz doen of een ander spel of bingo. 

 

Maar gelukkig kunnen we nog even met elkaar de zomer vieren. 

 

Op woensdag 15 juni was de eerste fietsdag,  

Wat hadden we geluk! Geen regen, geen wind, maar een 

stralende dag. Dus geweldig fietsweer. 

Daar gingen we dan 9 uur vanaf de Noordhoek richting? 

Dit keer naar  het pontje in het ”zuien” van de Veen :  

€ 1,50 kost dat tegenwoordig.  

Maar de optie zwemmen stond ons ook niet aan… 

Vervolgens fietsten we naar Alphen.  

We namen het fietspad aan de noordkant. Dan door die 

prachtige   Ridderbuurt. 

Tegenwoordig zijn er naast de boerderijen prachtige 

huizen gebouwd waar de “gegoede lui”  wonen. En steeds 

gingen de pedalen; nu naar De Zegersloot. 

                                                              Sinds twee jaar is er een koffie/dranken bar:  De Sunset Beachbar. 

Die je een enorm Ibizagevoel geeft. Rieten parasols rieten 

lampionnen en het (Como?)meer voor je! En dan ook nog die 

heerlijke zon.  We genoten sowieso van het uitzicht maar ook nog 

van koffie/cappuccino met wat lekkers. Nee, dat slaan we niet over. 

Je kunt er ook sloepen huren en yogales op het water volgen .       

Iets voor jullie? 

Verder naar de Steekterweg , ook nog niet vaak gefietst, via de 

Ziende richting Papeveer naar het Langeraarse Kerkepad.              

 

 



 

 

 

Waar sinds kort een nieuw eiland is gemaakt in de Plassen met 

grasveld, zwemmogelijkheden, speeltoestellen en een 

uitkijktoren. 

Ook weer aan de waterkant 

ons broodje soldaat 

gemaakt  en wat 

gedronken. 

Wat hebben we veel water 

in de omgeving. Het was 

een prachtige route, hulde 

aan Marleen en Ria.  

Voor de liefhebbers was er 

in Leimuiden nog een gezellige braderie maar de meeste hadden 

dorst en gingen voor een afsluitende samenkomst naar ’t Veen. 

Volgende keer woensdag 13 juli 9.00 uur op de hoek! 

Groet, 

Tonny v.d. Meer 

 

 

 

 

Verder staat er op de planning: de 2e fietsdag op woensdag 13 juli o.l.v. Miep en Tonny 

Dan op dinsdag 26 juli fietsen we naar de zomerbraderie in Katwijk met Corrie en Sjaan. Vertrek 10 

uur. 

Op woensdag 3 augustus de 3e fietsdag o.l.v. Ineke en Annie. 

 

Verder gaan we nog weer Happen en Trappen op woensdag 17 augustus. 

Hiervoor kunt u zich nog opgeven bij Corrie. De kosten voor deze geheel verzorgde fietsdag € 42,95 

 

MAAR GRAAG ZIEN WIJ  JULLIE ALLEMAAL OP 20 JULI in ’t Veen. HEEL BELANGRIJK!! 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 


