
 
 
 

Vrouwen van Nu, Afdeling Starnmeer e.o. 
Nummer 6 februari 2017    Deelname voor eigen risico 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op woensdagmiddag  
15 februari 2017 

in het Trefpunt te Markenbinnen. Aanvang 14.00 uur. 
 
        Verslag middagbijeenkomst op 18 januari 2017 in Markenbinnen 

Marijke opent de middag in het Nieuwe Jaar met een gedicht van Toon Hermans. Hier volgen een aantal mededelingen van 
de voorzitter: Het bestuur heeft nog niets over de contributiebetaling 2017 van het hoofdbestuur gehoord. Marijke belt 
provincie of hoofdbestuur hoe betaling 2017 plaats zal vinden. Marijke hoopt dat zich op de jaarvergadering nieuwe 
bestuursleden zullen aanmelden. Marijke treedt af en ook Bets. Hoe dus verder?? Samenvoegen met Knollendam, 
Grootschermer, Beemster?? Leden zouden eigen keuze kunnen maken of ze zich bij een andere vereniging zouden willen 
aansluiten. Tante Mien wordt 27 februari 100 jaar. Marijke zal het doorgeven aan provincie en hoofdbestuur, zodat zij in het 
blad met felicitaties zal komen. De bus voor het textieluitje naar Zwolle is nog niet vol. Wie mee wil kan zich opgeven bij 
Erica. Na koffie, koek en bonbons komt de Heer Koomen en Mevr. Koomen met hun playmobiel aan het woord. Hij legt uit 
hoe het werkt. Er worden op tafels met playmobiel-poppetjes enz. een spreekwoord/gezegde uitgebeeld en die zullen de 
dames moeten raden. Koomen heeft 50 uitbeeldingen neergezet. Nu langs de tafels lopen en raden. Sommigen waren 
moeilijk, anderen heel makkelijk, bv. een kalf naast een put en kruiwagentjes met zand, dus als het kalf verdronken is dempt 
men de put. En zo nog 49 keer. Mooie prijzen: weekend (blad weekend), diner voor twee (blik snert) en bloemen voor het 
hele jaar (een kaart met bloemen). Een heel gezellige middag. 18 dames waren aanwezig. Marijke overhandigt de heer 
Koomen een kaasmandje en ook Mevr. Koomen wordt niet vergeten. Zij krijgt een bosje bloemen. Marijke sluit de 
bijeenkomst en wenst iedereen wel thuis.        

Nanda Ent 

     
 Per 1 februari is ons lid Trudy Wegener verhuisd naar Graft, Kromme Horn 40, 1484 EH. Haar vaste 

telefoonnummer is: 0299-406631 eventueel mobiel 06-34607356 

 Tante Mien heeft bezoek gehad voor haar 100e verjaardag.  

 

Denkt U er nog even aan om uw contributie te betalen. 

S.v.p. € 51,30 overmaken naar rekeningnummer 

NL63RABO 036.98.54.683 t.n.v. NBvP, Vrouwen van Nu, 

afd. Starnmeer e.o. 

      Agenda: 
1.     Opening 
2.  Lied van Noord-Holland 
3.  Ingekomen stukken en bestuursmededelingen. 
4.  Notulen vorige bijeenkomst. 
5.  Jaarverslag secretaris.  
    Jaarverslag penningmeester 
    Verslag kascommissie, Rie Bas en Immie Jongens. Reserve lid is Marjan Bootsman.  
6.   Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Marijke Visser onze voorzitter. Er hebben zich nog geen  
nieuwe bestuursleden aangemeld. Dit vinden wij héél erg jammer omdat onze vereniging zonder bestuursleden niet 
verder kan gaan, wij vragen u dus allen nog eens goed na te denken om tot het bestuur toe te treden.  
7.    Commissies: 
     Bezoekcommissie: Nel Nieuwenhuizen en Agaath Marrees. 
     Reiscommissie: Gu Oortwijn, Leny Konijn en Erica Kok. 
     Afvaardiging naar de Spijkerboorder Gemeenschap is Bets Buis en Eefje van Selm.  
8.    De Provinciale jaarvergadering zal gehouden worden op donderdag 20 april 2017. Benoeming afgevaardigde 
stemgerechtigde en een reserve. 
Pauze 
9.    Het serviceteam “Hoe verder met Vrouwen van Nu Starnmeer e.o.” 
10.  Rondvraag 
11.  Sluiting. 

 

Nieuwsbrief 



Jaarverslag 2016 
 
Het bestuur wil met u terug zien op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
Voorzitter Marijke Visser-Schermer 
Penningmeester Nanda Ent-Mars 
Secretaris Bets Buis-Koopmans 
Per 31 december 2016 hebben wij nog een aantal van 38 leden. 
Mevrouw Balk-Bijvoet en Mevrouw G. Oltvoort hebben opgezegd 
Mevrouw Trien Peek-Koel is dit jaar overleden op 6 juli 2016 
Onze afdeling heeft verschillende clubjes, namelijk een handwerk clubje, een tuinclub, een reiscommissie. 
Ook is er een leeskring en een inloop brei ochtend. 
Er zijn 9 bijeenkomsten georganiseerd waarbij de gemiddelde opkomst 20 leden is. De reiscommissie heeft 
dit jaar een programma gemaakt van 4 uitstapjes. 
De bezoekcommissie bestaat uit Agaath Marrees en Nel Nieuwenhuizen. Zij hebben diverse leden ook dit 
jaar weer bezocht. 
Onze vertegenwoordigers in de Spijkerboorder Gemeenschap zijn Bets Buis-Koopmans en Eefje van Selm 
De kas werd dit jaar gecontroleerd door de dames Rie Bas, Immie Jongens en reserve Marjan Bootsman 
Tijdens de Dijksdorpsdagen is er gevist op 6 augustus door Agaath Marrees, Letta Bley, Leny Konijn en Bets 
Buis. De dames zijn vierde geworden. 
Er werd bij de Spijkerboorder Gemeenschap geklaverjast op 23 september de vrouwen van nu hebben niet 
meegedaan 

 
Overzicht bijeenkomsten en excursies 
28 Januari Jolanda Linschoten heeft voor ons een lezing gegeven in de Rijper Eilanden over haar reis door 
Canada te voet .Het was een prachtige middag met veel dia’s en mooie verhalen 
24 Februari Jaarvergadering in Markenbinnen en daarna ,kreeg Martin Dalenberg het woord een deed ons 
het verhaal over de Rederij Jan Boon uit de Rijp 
23 Maart We hebben met Janneke Buis Bon Bons gemaakt in de kerk in West Graftdijk het was een leuke 
ochtend en gingen met een chocolade paasei naar huis. 
20 April Voor deze avond hadden we een kleurenadviseuze uitgenodigd Alida Langendijk 
Wat je al dan niet met kleuren kunt doen om er goed uit te zien. Het was een leerzame avond voor ons in 
Spijkerboor 
19 Mei Gluren bij de Buren na de koffie bij Bets zijn we naar Frank van Hemert gegaan hij is kunst schilder 
en woont in de Starnmeer. Hij liet ons vele mooie schilderijen zien en had daar veel over te vertellen. Hij 
schildert voornamelijk zonnebloemen maar had ook kleine mooie kinderhoofdjes geschilderd na nog wat 
gedronken te hebben zijn wij naar huis gegaan 
24 Mei Bezoek aan het “Huis van Hilde” in Castricum 
30 Juni Naar kunstgalerie en lijstenmakerij in Westzaan 
13 September Bezoek aan “Klein Kremlin” in Winkel 
21 September Ellis en Willem Janssen uit Oostknollendam gaan ons met plaatjes vertellen over hun tocht 
naar Australië waar ze even een bakkie met broer/zwager wilden drinken. De tocht ging door 28 landen en 
ze waren 668 dagen onderweg. Ze hebben op de fiets 34.635 km afgelegd. 
26 Oktober Harpiste Regina Ederveen is een gepassioneerd harpiste, die met plezier en met expressie op 
muzikale en virtuoze wijze haar gouden harpen en haar Keltische harp bespeelt. 
In het kerkje in Markenbinnen 
27 Oktober Bezoek aan het Volendam museum met het Sigarenbandjeshuis 
23 November Kalle Slaap vertelt over oude uurwerken, hoofdzakelijk horloges in Spijkerboor 
Een aantal dames hadden ook oude horloges mee waar hij veel over kon vertellen . 
De meeste horloges krijgt hij weer aan de praat. Een leuke avond 
16 December Kerstavond met Kerst ensemble Noël. Dit gelegenheidskoor bestaat uit 12 zangers en een 
combo. Het was een gezellige avond in de kerk in West graftdijk 
 


