
 
          

                                                                                                 Roelofarendsveen, november 2021 

Hallo Vrouw van Nu 

 

Het is voor veel mensen nu geen leuke periode: we zitten meer binnen door het weer, zoals vaak in de 

herfst. Maar vooral door de corona maatregelen worden we beperkt, doordat weer de 1,5 meter regel is 

ingevoerd moeten we weer programmaonderdelen schrappen. 

Zoals ook met elkaar naar een tuincentrum te gaan: dit werkt niet goed met een groep. 

Ook het kerstdiner, gepland op 14 december, kan helaas niet doorgaan. 

Wel kunnen alle leden weer een fleurige kerstattentie tegemoet zien, een kleine troost vanuit een goed hart. 

 

Verslag wandeling 29 oktober door Leny 

Na een week uitstel vanwege het weer zijn we met 3 auto’s met als inhoud 13 dames vertrokken naar het 

Leyduinse bos bij Heemstede. 

Op de parkeerplaats heeft Tonny verteld wie hier vroeger geleefd en gewerkt hebben. Dit was de familie 

van Jacob van Lennep. (Toeval! Ik ben op de Jacob van Lennepkade in Amsterdam geboren). 

We liepen via het informatiehuisje (over bomen, dieren 

en vegetatie in het park). Daar begonnen we aan de 

wandeling. Het was een mooie route met al die 

herfstkleuren en paddenstoelen. 

Na koffie, thee of chocolademelk gedronken te hebben 

zijn er nog 8 dames een rondje gaan lopen. De andere 

dames hadden nog andere afspraken en zijn op huis 

aangegaan. 

Het was een mooie middag en voor herhaling vatbaar. 

Tonny en Corrie bedankt. 

 

 

 

Verslag workshop marsepeinfiguur maken door Anneke 

Op 2 november waren er 27 dames in de achterzaal van café Heemskerk bijeen gekomen voor een heerlijk 

avondje in het teken van Sinterklaas. 

We gingen een workshop marsepein volgen, gegeven door ervaren docent banketbakken Charles 

Callenbach uit Leiderdorp. 

Voor de pauze ging hij van alles vertellen over de ingrediënten en hoe zijn werkwijze was als hij grote 

aantallen ging maken. Hij had een flink aantal creaties meegenomen, beertjes en Pokémon figuurtjes, 

buurman en buurman. Dat kon gekocht worden en daar werd goed gebruik van gemaakt. 

Na de pauze kregen we allemaal een wit stukje marsepein in een plastic bakje met als opdracht: kneed hier 

zelf je eigen konijn van! Wel 27 verschillende rassen kregen we te zien, lange oren, korte pootjes. 

Wel ontzettend gelachen: geen probleem als de poten te lang waren: dan beet je er gewoon een stukje af! 

Zo denk je in oplossingen! Kortom het was een leuke creatieve avond, waarop we weer veel mensen 

hebben gezien en gesproken. En twee introducees werden die avond nieuw lid. 

Na afloop ging nog een grote groep een afzakkertje halen bij de bar, ook dat was erg gezellig. 



       
 

Lief en Leed 

Veel leden zitten te tobben met pijn en ziektes. 

Er zijn al veel beterschapskaarten verstuurd en wij wensen iedereen veel sterkte. 

We kregen bericht van overlijden van Thea Turk, zij is heel lang lid geweest. 

Naar de familie is een condoleancekaart gestuurd. 

Een felicitatiekaart is gestuurd naar Annie van Amsterdam, zij is 50 jaar getrouwd met haar Sjaak. 

Gefeliciteerd met dit jubileum! 

   

En hierbij nog een foto van de stapel sponsorpunten  

van de Plus. 

Het juiste bedrag krijgen we nog door van de Plus, maar 

komt waarschijnlijk wel boven de € 200,-- 

In de volgende nieuwsbrief hopen wij het exacte bedrag  

te kunnen vertellen. 

Alle inzenders in ieder geval bedankt voor het meedoen. 

 

En de nieuwe aktie voor de Plus boodschappenpakket is  

ook weer gestart, dus ook daar gaan we weer voor. 

Die pakketten verloten we altijd onder onze leden. 

 

 

 

 

 

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 

 
 


