
 
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, oktober 2021 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Wat was het weer leuk om weer te beginnen met onze avonden! Met de QR code konden we er in. 

25 dames kwamen meegenieten wat Hans Blokland ons liet zien en horen. 

Hij had muziekinstrumenten uit allerlei landen van de wereld opgeduikeld en zichzelf er op leren spelen. 

Een autoharp, een dulcimer uit Perzië, een balalaika, en ook een viool uit Egypte. 

Tussendoor speelde hij gitaar en zong hij humoristische liedjes, b.v. over de koe Jeanette en een verliefde 

vlieg. 

Wat bespeelde hij nog meer: een Ierse tinnen fluit, een mandoline met klankkast van gordeldier uit Peru. 

Uit Italië een blaasinstrument, de ocarina. Uit India de manoa. Verder een prachtig versierde Chinese 

gitaar. Zijn zoon was in India geweest en bracht een sitar mee voor zijn vader. 

Ook liet hij uit Laos een 16 -pijporgel horen. 

Hij had zelf veel meegenomen van zijn reizen, maar ook mensen, die wisten van zijn hobby, namen leuke 

muziekinstrumenten voor hem mee. 

Kortom, deze avond was een gezellige opsteker. Vrouwen van Nu trakteerde op koffie en cake. 

De dahliaatjes op de tafels waren gesponsord door Buurman Toon en de chrysanten voor de spreker kregen 

we van kwekerij Van der Kamp. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

           
 

Herfstwandeling met Tonny. 

We gaan weer wandelen en wel op vrijdagmiddag 22 oktober naar landgoed Groenendaal in Bennebroek. 

Vertrek om 13.00 uur vanaf de Noordhoek. Wij hopen op mooi herfstweer. 

S.v.p. opgeven bij Tonny v.d. Meer, telefoon 071-3313105. De wandeling is gratis, op een kleine 

vergoeding voor de chauffeurs na. Meld u ook even of u wilt rijden of meerijden? 

 

 



 

Workshop marsepein 2 november 

We hebben de heer Charles Callenbach weer bereid gevonden, zo vlak voor Sinterklaas, een workshop te 

komen geven. Hij is een ervaren docent banketbakken, die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt…of 

was het nu andersom. We krijgen eerst uitgebreide informatie over wat marsepein is en wat je er allemaal 

mee kunt doen, en u kunt natuurlijk al uw vragen stellen over marsepein. 

Na de pauze maakt iedere deelnemer onder zijn begeleiding een eigen werkstukje. 

U dient zelf een snijplankje of placemat + een klein mesje mee te nemen op dit heerlijk avondje. 

De kosten voor deze avond zijn € 6,- Tevens bent u in de gelegenheid om marsepeinfiguren te kopen. 

I.v.m. de organisatie is het nodig dat u zich tevoren aanmeldt.  

Dit kan bij Leny op Pioenhof 7, tel. 071-3313888. 

                                                                         

In december gaan we natuurlijk ook weer een kerstshow bezoeken. Waar? Dat hoort u later. 

 

Op 14 december hebben we een Filipijns kerstdiner, voor alle leden, dit jaar zonder extra bijdrage. 

 

Programma 2022 

Op 4 januari komt Corrie de Jong vertellen over Schotland, en mogen we whisky proeven 

 

1 februari jaarvergadering, daarna clown Toet 

 

1 maart lezing imker Maap Groenendijk uit Boskoop 

 

Ook in maart bezoek aan  Vander Klooster Mode in Boskoop 

 

5 april Creatieve avond, werken met leisteen. 

 

April ook de voorjaarswandeling 

 

In mei uitgaansdag. Onze afdeling (opgericht in 1967) bestaat dan 55 jaar, dit gaan we vieren! 

 

 

 

Contributie: In december krijgt u het Vrouwen van Nu Magazine, met daarbij een acceptgiro, waarmee u 

de contributie (€ 55,50) voor volgend jaar moet betalen. 

Dit gaat vanaf nu via het hoofdbureau en niet meer naar de eigen afdeling. 

Dus s.v.p. niet meer storten op onze eigen rekening. 

Als er vragen zijn, kunt u bij mij terecht. Telefoon 071-3313888 of op Pioenhof 7. 

Leny 

 

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:         Marleen de Koning     

                                             06-37282860            

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, 

2371EG Roelofarendsveen, tenzij anders vermeld. 

 


