
 
                                                                                        Roelofarendsveen, oktober 2019 

Hallo Vrouwen van Nu 

  

 

Het is alweer ver in oktober, a.s. weekend mogen we de klok weer 1 uurtje terug zetten. 

En al wordt het kouder, het is belangrijk om toch naar buiten te gaan, dan blijf je in gesprek met anderen en 

wordt je wereld fijner en groter. 

 

Onze volgende ledencontactbijeenkomst is op dinsdagavond 5 november.  

Dan zal het dobbelstenenspel gespeeld worden,  

ik denk dat het vast weer gezellig uitpakt. 

Iedereen neemt 3 cadeautjes mee t.w.v. minimaal € 2,50 per stuk. Allemaal 

ingepakt, het hoeft niet in mooi papier, dat mag natuurlijk wel, maar ook verpakt 

in een folder of krant is goed. 

U hoeft niets nieuws te kopen: misschien heeft nog een bodylotion in de kast 

staan wat eigenlijk niet uw merk is, of koffie, of een fles wijn of een handdoek, 

kortom verzin het maar! Wij willen niemand op kosten jagen! Er zijn 2 rondes, eerst om uit te pakken en 

daarna dobbelen we om de cadeautjes te winnen. 

U gaat gegarandeerd weer met 1 ding naar huis, maar er kunnen er ook meer prijsjes gewonnen worden. 

Het wordt uitgelegd en we wensen iedereen heel veel plezier. 

 

Op dinsdagmiddag 19 november gaan we naar de tentoonstelling in het Historisch Centrum. 

Die gaat over Topsporters uit Alkemade. 

Ik ben al wezen kijken: wat een bekende en minder bekende sporttalenten hebben we in onze gemeente! 

Er zijn bekers, medailles, foto’s, krantenknipsels en sportattributen te bewonderen van 40 verschillende 

sporten. De fiets van Joop Zoetemelk en Olympische medailles van Femke Heemskerk en Monique 

Velzenboer. Kortom een prachtige tentoonstelling waarin weer veel te zien zal zijn. 

Om 14.00 staat de koffie klaar bij de Stichting Oud Alkemade in Oude Wetering. Kom ook kijken! 

 

 

Verslag 4 oktober avondje Remedica. 

Er waren 48 dames aanwezig die benieuwd waren 

hoe we gezond oud konden worden. 

Nou, deze avond viel tegen, hoorden we van 

diverse kanten en we vonden het ook. 

Het was meer een reclame-avondje. Spreker Nico 

had het over Voltaren, CBD olie en bedden. 

Niets nieuws, dit wisten we allemaal wel, we 

hadden toch iets anders verwacht. 

Af en toe moeten we een avondje voorlichting 

geven om subsidie te houden, dat doen we een 

volgende keer anders. 

We gingen wel allemaal met folders en een 

bodylotion van Neutral naar huis. 

 

 

 



 

Op vrijdagmiddag 25 oktober zal er gewandeld worden o.l.v. Tonny van der Meer. 

Zie vorige nieuwsbrief. 

 

Van Multifunctioneel Centrum De Spreng uit Oude Wetering kregen we ook een programmaboekje met 

hun activiteiten. Daar staan leuke dingen in, dus dit kunnen van harte aanbevelen, we hebben daar ook een 

keer een film laten draaien voor onze vereniging. 

Op de eerste vrijdagavond van de maand organiseren zij 

een filmavond. 

De kosten zijn € 5,-- p.p. inclusief een kopje koffie en thee 

en na afloop is de bar open en is er gelegenheid om na- of 

bij te praten. 

Op 8 november staat op de agenda: Three Identical 

Strangers en op 6 december Grâce á Dieu. 

 

Van september t/m mei organiseren ze ook een gezellige 

driegangen maaltijd voor € 10,-- p.p. 

De maaltijden beginnen om 17.00 uur en duren tot uiterlijk 

20.00 uur. 

In 2019 nog op 13 november en op 11 december. 

Opgeven voor het eten en/of de films kan via info@desprengoudewetering.nl  

en voor beide activiteiten geldt: vol is vol!  

 

Oproep van Ineke van der Meer 
Een aantal vrouwen van onze vereniging naait kleding voor de Prince/Princess = Foundation. 
Deze kleding gaat naar noodlijdende kinderen in hele arme gebieden. 
Het doel van de foundation is om de kinderen goed te kleden opdat ze een beter zelfbeeld krijgen in de 
armoede waar ze in opgroeien. 
Wij naaien al enkele jaren maar raken nu door onze lappen stof heen.  
Mogelijk zijn er leden die een lap stof al jaren in de kast hebben liggen en er niets mee doen. 
Mogen wij via de nieuwsbrief vragen of ze die willen doneren voor onze activiteit. 
Het gaat om lappen zomerstof waar nog wat van kunnen naaien. Goede gebruikte herenoverhemden, 
goede gebruikte dekbedhoezen zijn ook heel bruikbaar. 
Wij zouden daar heel erg meegeholpen worden. 
 
Van de Lions club kregen we € 15. Dit was door een paar leden bij elkaar gefietst op 23 juni j.l. 

Fietsers van harte bedankt  voor deze inspanning voor onze vereniging! 

 

Ledenadministratie: op onze vorige avond hebben we een lijst door laten gaan, waar de leden hun 

geboortedatum bij konden zetten. Maar nog niet iedereen zit in het bestand, dus graag nog even doorgeven 

aan een van de bestuursleden, wie dat nog niet gedaan heeft, dan kan Leny dat ook afsluiten. 

 

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 Algemeen bestuurslid           Els van der Meer                         
en ledenadministratie:           071-3319922                                                         

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. 

mailto:info@desprengoudewetering.nl

