
  
                                                                                        Roelofarendsveen, november 2019 

Hallo Vrouwen van Nu, 

 

Volgende maand wordt het weer een drukke, gezellige maand met Sinterklaas en Kerst. 

 

Om in de stemming te komen gaan we naar de Kerstmarkt, dit jaar is gekozen voor Global Garden in 

Zwaanshoek. Op woensdagmiddag 4 december. Sfeervol winkelen en natuurlijk ook gezellig even 

koffiedrinken met elkaar. Misschien nog met dikke brokken erbij? Sint is nog in het land! 

Wie er mee wil gaan, even opgeven bij Corrie, en ook melden of u rijden wilt. 

We willen om 13.00 uur vertrekken vanaf de Noordhoek, gaat u ook mee? 

 

En op dinsdagavond 17 december is ons jaarlijks kerstdiner, in de achterzaal bij Café Heemskerk. 

Vorig jaar waren er maar liefst 75 deelnemers in de door Jan Heemskerk versierde zaal. 

We hopen dit te herhalen met weer een lekker diner, maar het animo hiervoor is altijd groot. 

Sjaan is al druk bezig geweest met de aparte uitnodigingen hiervoor. Daar staat alles in vermeld. 

 

 

Verslag herfstwandeling, door Annie Hoekstra 

 

 

Op 25 oktober gingen we met 18 dames naar 

De Horsten in Wassenaar om te wandelen 

onder leiding van Tonny van der Meer. Het 

weer was prachtig met veel zon en een 

heerlijke temperatuur. 

De bomen waren mooi en begonnen al te 

kleuren, en er waren ook veel verschillende 

paddenstoelen om te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen pauzeren in het theehuis in het midden van het bos.  

We hebben heerlijk buiten op het terras genoten van een kopje 

koffie, thee of chocomel. 

Na nog een uurtje gewandeld te hebben zijn we weer huiswaarts 

gegaan. 

We kijken terug op een mooie zonnige herfstwandeling. 

Tonny, bedankt. 

 

 



Verslag 5 november, met dobbelsteenspel. 

 

   
 

52 dames kwamen met drie pakjes binnen, voor het dobbelsteenspel. 

Er werden 6 groepjes gemaakt met 8 of 10 deelnemers per tafel. 

Alle pakjes op tafel en toen moest iedereen een tafel opschuiven, zodat niemand wist door wie de cadeautjes 

ingepakt waren. De eerste ronde begon: als je met de dobbelsteen 6 gooide, mocht je een cadeau pakken en 

uitpakken, net zolang tot alle pakjes uitgepakt waren: het halve Kruidvat kwam tevoorschijn. 

Na de koffie begonnen we met ronde twee. 

Weer om de beurt gooien met de dobbelsteen: bij 1 en 5 niets, gewoon doorgaan. Bij 2 allen 1 plaats 

doorschuiven naar rechts, cadeautjes blijven liggen! Bij drie moest je een opdrachtkaartje pakken, daar 

stonden verschillende opdrachten op b.v.: Pak het felst gekleurde cadeau van de avond. 

Nou, dat was lachen bij de tafel waar de fles advocaat een fel hebbedingetje werd. 

Of de Anton Pieckkalender, ook een gewild artikel, of de roze sjaal voor een kleindochter, of…of… 

Bij 4 mocht je een cadeau van een ander pakken en bij 6 mocht je met iemand van stoel wisselen. 

Wat er ook gebeurde tijdens het spel: iedereen mocht minimaal een pakje voor zichzelf houden. 

Dit was bij een tafel toch niet goed begrepen en speelden een paar mensen mee met een lege tafel voor zich. 

Een kookwekker was gezet, toen die afliep stopte het spel abrupt en waren de cadeautjes pas voor jou. 

Na afloop mocht iedereen natuurlijk ruilen of weggeven wat ze aan iemand anders gunden. 

Het was gelijk een gymnastiekavond, het leek wel of er meerdere tweeën op de dobbelsteen stonden, zo 

vaak moesten we een plaats op schuiven, best wel vermoeiend voor sommige oudere leden en Marleen met 

haar gebroken voet. 

Maar daardoor zat je weer eens naast iemand anders en er werd veel gelachen, dus was een gezellige avond, 

die goed uitpakte! 

 

   



 

 

Bezoek aan Oud Alkemade,     

                     

 

 

 

 

De tentoonstelling over sporters uit Kaag en Braassem. 

Jan Bouwmeester heeft Lia Brouwer uitgenodigd, zij was 

Topvrouw in de roeisport, daar heeft ze veel prijzen met 

gewonnen. Lia heeft er zin in vanmiddag, en staat klaar voor uw 

vragen. 

 

Dus kom allemaal dinsdagmiddag 19 november luisteren naar 

haar verhaal hierover. 

Om 14.00 staat de koffie klaar, u hoeft zich niet op te geven. 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

Onze volgende bingoavondje zal zijn in februari, na de jaarvergadering. 

Hiervoor zijn wij zo vrij om weer te vragen naar de zegels van de Plus,  

voor de boodschappenpakketten, die waren altijd erg gewild. 

Dus mocht u ze zelf niet gebruiken, dan kunt u ze afgeven bij Anneke Verdel, Iepenstraat 25,  

of bij een van de andere bestuursleden, met elkaar lukt het misschien weer. 

Ook met de punten van Douwe Egberts koffie kunnen we iets leuks sparen.  

Die pakken we ook graag aan. 

 

 

 

          

 

 

 

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. 


