
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, mei 2020 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Bericht van uw voorzitter Annie van Amsterdam 

Hallo lieve dames van Vrouwen van Nu 

Ja, dit is wel een heel andere sluiting van ons seizoen. En we konden ons dit niet voorstellen toen we 

begonnen. Maar ja, we moeten er mee dealen en maken er maar het beste van. 

En we denken aan al de mensen die iemand hebben verloren in deze crisis, en de mensen die elkaar niet 

kunnen zien in de verpleeghuizen. Dat is zo erg en het doet zeer. 

Maar daarom moeten we maar goed voor elkaar zorgen, even meer bellen en zwaaien naar de mensen die 

om je geven. Wel afstand houden en hopen, dat we in september weer bij elkaar kunnen zijn. 

Het nieuwe programma is klaar en de uitgaansdag gaan we hopelijk volgend seizoen weer doen. 

Hou het nog even vol en heb toch nog een goede zomer, probeer toch de leuke dingen te doen die wel 

mogen. Dan zien we elkaar gezond en wel terug in het nieuwe seizoen. 

Wij van het bestuur wensen U allen gezondheid en liefde voor iedereen waar je van houdt. 

Vrouwen van Nu, Vriendinnen van Nu. 

 

Ja, en dan hadden hier de nieuwe activiteiten moeten staan: maar geen fietsdagen deze zomer…. 

En geen verslagen van wandeltocht, bollentocht en uitgaansdag. 

Ik kan niet wachten tot het weer mag allemaal, maar zal nog even geduld moeten hebben, maar dit geldt 

voor ons allemaal. 

Verder hebben Annie en Ciska begin maart nog een bloemetje gebracht bij het 50-jarig bruidspaar Rita en 

Jan van Zoen. Hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum! 

En mochten we ook onlangs een nieuw lid welkom heten: Joke v.d. Meer-Koek. Fijn dat je lid wordt. 

 

En stond er een mooi stukje in het Vrouwen van Nu Magazine van mei over jubilarissen in onze afdeling. 

Bedankt Tonny, voor je werk hiervoor. 

 

Pas goed op u zelf en elkaar en blijf gezond! 

 

 

 

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 

 

 



 


