
 
          

                                                                                                       Roelofarendsveen, september 2021 

 

Hallo Vrouw Van Nu, 

 

Een nieuw seizoen, wij hoopten dat alles weer normaal zoals vanouds zou gaan.  

Maar we mogen nu weer dichter bij elkaar gaan zitten en staan, de 1,5 meter is vervallen.  

 

Helaas moeten we je erop attent maken, dat je een QR-code op de Corona Check-App MOET kunnen 

laten zien (of een papieren versie van de QR-code) PLUS een geldig identiteitsbewijs, om toegang te 

krijgen. 

              Een geel vaccinatieboekje is GEEN geldig bewijs, ook de zelftesten niet. 

Zo moeten we te werk gaan en ja, leuk is het allemaal niet, we willen alle leden kunnen verwelkomen. 

Hopelijk hoeven we niemand weer huiswaarts laten gaan. 

Als bij controle blijkt dat de regels niet gevolgd worden, kan er een boete van 2500 euro komen! 

   De QR- code kunt u verkrijgen door in te loggen via uw DigiD.  

   Lukt u dit niet, vraag dan hulp aan familie of een betrouwbaar persoon. 

 

5 oktober exotische muziekinstrumenten door de heer Hans Blokland.  

Hij laat de instrumenten zien en horen. 

Om 20.00 uur in de achterzaal bij Jan Heemskerk, Langeweg 2. 

Wij willen u graag weer ontmoeten! 

 

Ook gaan we kijken of we in oktober weer een herfstwandeling kunnen maken. 

Daar hoort u zo spoedig mogelijk over. 

De Museum bus gaat weer rijden vanaf oktober. En natuurlijk hebben we ons ingeschreven en hopen dat 

we weer een leuk museum kunnen gaan bezoeken, gesponsord door de BankgiroLoterij. 

 

 

Verslag 31 augustus fietstocht naar Katwijk door Marlene 

Met 12 dames vertrokken wij onder een licht blauwer hemel vanaf de Noordhoek richting de 
braderie in Katwijk door het mooie lage land eerst naar Leiden om in de Kopermolen een 
koffieshop te doen bij Bakker van Maanen. Enkele dames hebben hun ontbijt in de vorm van 
een gebakje genuttigd, wat zeer smakelijk was. Onze tocht ging verder door de Merenwijk, 
Oegstgeest, Rijnsburg naar het witte kerkie in Katwijk waar wij om 12.30 uur direct onze 
meegebrachte lunch konden verorberen, gelukkig bleven de meeuwen op afstand. Hierna ging 
ieder zijn eigen gang, slenteren over de braderie, winkelen, strand of zoals Ria en ik een 
terrasje pakken wat goed toeven was in de volle zon. Om 15.15 uur weer op de fiets door de 
duinen, richting Noordwijk om later in het centrum van Sassenheim een ijsje te scoren, helaas 
gesloten gelukkig bij snackbar Thomas was het bingo. Uit betrouwbare bronnen werd 
vernomen dat de slaatjes bij Thomas superieur zijn! Een aantal dames hebben deze avond 
daar heerlijk van genoten. Langs de Ringvaart, Nieuwe Wetering, Sotaweg waren wij om 
17.30 uur nog met 2 dames op de Noordhoek, de rest was al afgeslagen na een zeer 
geslaagde dag weer naar huis. 
Dank aan Ans, voor de begeleiding, ik ben op plekjes geweest waar ik nooit eerder was. 



Volgend jaar weer? Ik heb ervan genoten. 
Nog 1 tip: bij slecht weer is de Kopermolen een leuk overdekt winkelcentrum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag middagje op bezoek bij Oud Alkemade 

Op 7 september bezochten 21 dames het Historisch Centrum in Oude Wetering. 

Vanwege hun 40-jarig bestaan werden we extra verwend: koffie met koekjes, lekkere hapjes en 

drankjes. Dat werd door iedereen erg op prijs gesteld. 

Meesterprosser Pieter van Ruiten kon smakelijk vertellen over onze oude gemeente, de oude veiling,  

de molens en andere leuke wetenswaardigheidjes over onze omgeving. 

Het was erg gezellig en de moeite waard! 

Helaas: de tweede geplande middag op 28 september kan niet doorgaan vanwege een interne 

verbouwing. De dames die zijn opgegeven hadden, zijn inmiddels door Sjaan afgebeld. 

 

 

     
 

 

Ook was er weinig animo om naar het feest van het 90-jarig bestaan van het landelijk bestuur in 

theater Orpheus en Apeldoorn te gaan. Dit staat gepland op 12 oktober. Jammer, maar helaas.  

De dames die reeds betaald hadden kregen natuurlijk hun geld terug. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus actie Spaar je club gezond. 

Tot 13 november krijg je bij elke 10 euro aan boodschappen 

sponsorpunten 

Mocht u deze niet zelf kunnen of willen activeren, dan mag u 

ze ook bij een van de bestuursleden in de bus gooien. Wij 

zorgen dan dat de sponsorpunten bijgeschreven worden voor 

Vrouwen Van Nu Alkemade. Wij hopen dan een deel van het 

kerstdiner te kunnen sponsoren. Lekker toch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap 2022 

Op dit moment hebben we gelukkig veel leden. Maar zoals elk jaar krijgen we opzeggingen, en dat is 

natuurlijk altijd jammer. Hij hopen dat u lid blijft: volgend jaar bestaan we 55 jaar en dat willen we 

vieren! Mocht u willen opzeggen, dat kan natuurlijk, maar wel voor woensdag 27 oktober bij Leny. 

Anders blijft u nog een jaar langer lid. 

 

Lief en Leed 

Heily Los heeft haar voet gebroken en zit in het gips. Wij hebben een beterschapskaart gestuurd en 

wensen haar van harte beterschap! 

 

 

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. 

 

 


