
 
                                                                                        Roelofarendsveen, september 2019 

Hallo Vrouwen van Nu, 

 

De kermis is weer geweest, vroeger mocht daarna de kachel weer aan. 

Want er zijn nu nog wel mooie dagen, maar de herfst komt er langzamerhand toch aan. 

 

In oktober staan het volgende op de agenda: 

Dinsdag 1 oktober is er een avond met een lezing van Remedia over bewegen en vitaal ouder worden. 

Graag zien wij iedereen weer bij café Heemskerk om 20.00 uur voor deze informatieavond. 

 

Op donderdag 10 oktober gaan een paar leden naar de Vrouwen Van Nu beurs in Avifauna, dat begint om 

10.30 en duurt tot ca. 16.30 uur. 

 

Op vrijdagmiddag 25 oktober mag iedereen weer mee gaan wandelen met Tonny van der Meer. 

Start om 13.00 uur vanaf de Noordhoek. Het wordt weer een fijne herfstwandeling. 

Opgeven bij Tonny op 1 oktober, daarna telefonisch 071-3313105. 

Geeft u dan ook even op of u wilt rijden of meerijden met de auto? Alvast bedankt. 

 

Zolang het woensdagmiddag nog mooi fietsweer is, wordt er nog gefietst met Ans Koek,  

altijd in onderling overleg. 

Start om half 2 vanaf de Noordhoek. 

 

Verslag fietsen naar de braderie in Katwijk. 

De eerste keer op 13 augustus gingen er maar 3 dames mee, want de weersvoorspellingen waren niet best. 

Maar het viel mee, maar een regenbuitje en toen konden ze schuilen in een winkel in Katwijk. 

1 week later, waren er 6 personen, die er weer voor gingen. 

Het bleef droog. Op de braderie gingen groepjes apart op stap, met de afspraak om half 4 weer bij de fiets te 

zijn. Al met al ook een leuke dagtocht van gemaakt. 

 

Verslag fietsen op 21 augustus. 

Als ik dit zo schrijf, denk ik, wat zijn we toch actief met fietsen, we 

lijken wel een fietsclub! 

Maar het blijft natuurlijk leuk en nog lang vol te houden, ook als je wat 

ouder wordt. 

Met “bloemkoolwolken” vertrokken 16 dames met goed weer naar 

Hoogmade, via een mooie route door de polder via de Ruigekade en door 

het tunneltje bij Hoogmade naar de volle tuin van Annemarie, Horta 

Clementia. Daar kregen we koffie en thee met heerlijke zelfgebakken 

taart en zaten we gezellig in haar tuin. 

Nadat we tuin bekeken hadden zijn we weer op de fiets gestapt en naar 

de tuin van Els en Jan van der Meer, in Roelofarendsveen. Daar waren 

nog 2 dames bijgekomen die niet mee konden naar Hoogmade. 

Els gaf een rondleiding en vertelde veel over de bomen en planten die 

daar te zien zijn. Er stonden schalen met pruimen, druiven en tomaatjes. Daarna dronken we nog een frisje 

en kregen later ook nog een kop heerlijke tomatensoep. Het was een mooie middag. 

 

 



Verslag avond 3 september 

Deze eerste avond van het seizoen werd bezocht door ongeveer 40 vrouwen. 

Arianne Beelen uit Voorhout kwam vertellen over haar bedrijf Diligence-Tailors. 

Zij vertelde vooral over de traditionele kleding voor op koetsen en rijtuigen. 

Zij werkt ook voor de koninklijke stallen en weet alles van klein tenue, galon tenue, caps en steek,  

valse laars, slobkousen. Bij Prinsjesdag zagen we b.v. gala tenue met veel goudgalon en borduurwerk  

met koper-, goud- en zilverdraad. 

Ze geeft ook les bij de opleiding coupeur, daar is ze meester coupier sinds 2011 in Amsterdam. 

Ze kon het duidelijk vertellen en liet veel zien via de beamer, maar had ook een aantal paspoppen en  

kleding meegenomen, zodat we het ook in het echt konden zien. 

 

 
 

In de pauze stelde ook Corry de Jong zich voor aan ons, zij is contactvrouw van Regio 1, waar wij ook bij 

horen, is voorzitter in Waddinxveen en doet de PR voor Zuid-Holland, Commissie Nieuws. 

Corry komt op 7 april weer bij ons vertellen over haar reis naar Schotland. 

Zij is ook stadsgids in Gouda. 

 

En hier had het verslag van de Alternatieve Happen en Trappen nog kunnen staan. 

Maar het was zo slecht weer, dat die dag verschoven is.  

De opgegeven deelnemers horen wanneer de volgende datum gepland staat. 

 

Bericht van de penningmeester. 

Leny is bezig met het goed opzetten van de ledenlijst. 

Maar mist nog een groot aantal geboortedata. 

Wilt u even een briefje maken met uw naam en voornaam met de geboortedatum erbij? 

Dit kunt u ook inleveren op 1 oktober of een briefje door de brievenbus van een van de bestuursleden. 

 

Fijn dat we zoveel leden hebben. 

Afmelden kan, maar voor 25 oktober schriftelijk bij de penningmeester, anders moet u ook voor 2020 

contributie gaan betalen. Maar natuurlijk hopen wij dat iedereen blijft! 

 

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. 


