
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, 1 oktober 2020 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Vorige maand hoopten we nog dat onze ledenavond op de eerste dinsdagavond bij Jan Heemskerk nog door 

zou kunnen gaan, maar dat kan helaas niet, dus dinsdag 6 oktober vervalt ook. 

 Het coronavirus waart nog steeds rond en wordt steeds ernstiger in de randstad. Wij kunnen voorlopig geen 

activiteiten organiseren. We vragen ons steeds af wat verantwoord is en hoe moeten we dat dan regelen. 

Ook de volgende bijeenkomst van 3 november kan niet doorgaan. 

We hebben de afspraken van september, oktober en november allemaal doorgeschoven naar volgend jaar. 

Ook Tonny gaat nu liever niet wandelen met een groep, en wacht tot het weer voorjaar is. 

 

Gelukkig zijn we op 1 september nog met 29 dames bijeengekomen, voor een middagje koffiedrinken op 

natuurterrein De Bult in Nieuwe Wetering. Er staat altijd bankjes en we hadden er stoelen en tafeltjes bij 

gezet met afstand tot elkaar. Na nog een rondje koffie gingen we nog een spelletje wie ben ik doen. 

Dat was een leuke onderbreking en er waren prijsjes voor degene die het goed geraden hadden. Het was een 

gezellige middag en de sfeer was goed. 

En Sjaan had leuke foto’s gemaakt, maar die zijn zoek. Mochten ze nog opduiken dat worden ze alsnog later 

geplaatst. 

 

 

 
 
Hierbij een oproep voor al onze leden van de Vrouwen van Nu. 
Wij zoeken twee nieuwe medewerkers voor ons bestuur. 
Leny en Corrie hebben aangegeven te gaan stoppen in februari 2021. 
Dit betreuren wij zeer, maar ik vind dat zij al die jaren enorm hun best hebben gedaan om de vereniging 
draaiende te houden. 
En als u ook wilt dat wij als vereniging willen blijven bestaan moeten 
er toch echt wel een paar dames zijn met hart voor de zaak. 
Daarom vraag ik u om erover na te denken misschien zijn er wel twee 
vriendinnen die het wel leuk vinden om het samen te doen. 
Wij wachten op uw antwoord, niet te lang, want het is zo februari. 
Hartelijke groet, 
Annie van Amsterdam, voorzitter. 
Namens het bestuur van Vrouwen van Nu Alkemade 
Vriendinnen van nu. 
 

 

 

 



 

 

 

Wij zijn nog bezig voor een uitje in december en ook zijn we in gesprek over het kerstdiner. 

In de volgende nieuwsbrief van november hopen we u hierover te berichten. 

 

Lief en Leed: er zijn diverse leden die een operatie achter de rug hebben. Iedereen is weer thuis en 

opgeknapt en wij wensen jullie van harte beterschap! 

Nieuw lid: Wij heten Annie van der Kroft welkom als nieuw lid en hopen dat zij het naar haar zin gaat 

hebben bij ons. 

Belangrijk 

Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen voor het komende seizoen (wat we natuurlijk niet hopen), dan 

moet u dit uiterlijk doen voor 15 oktober bij Leny de Jong. Leny kan dan de uitschrijvingen bij het landelijk 

bureau voor 1 november regelen. 

 

Zo veel mogelijk thuisblijven voorlopig. Daar zit niemand op te wachten, maar het is niet anders. 

Laten we er het beste van maken en vooral de moed erin houden. Zorg goed voor u zelf en uw naasten. 

 

 

 

 

 

 

Wacht niet op 

Bijzondere momenten 

Maar maak 

De gewone momenten 

Bijzonder 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

 


