
 
 
 

Vrouwen van Nu, Afdeling Starnmeer e.o. 
Nummer 7 maart 2017    Deelname voor eigen risico 

 

 

Wij nodigen u uit voor de 

bijeenkomst van 

dinsdagmiddag  

14 maart 2017.  

‘De Rijpereilanden’ in zaal  

‘De Lepelaar’.  

Aanvang 14.00 uur. 

Mevrouw van Diepen komt ons 

vertellen over haar werk als 

pleegmoeder van  

45 pleegkinderen. 
 

 
 Mevr. Vink heeft weer korte tijd in het ziekenhuis gelegen i.v.m. hartproblemen. 

Inmiddels is zij weer thuis. 

 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. 

 De commissie Textielkunst nodigt u uit om de tentoonstelling Textielkunst 2017 
met als Thema “Steek onder water” te komen bekijken. Op 7, 8 en 9 april 

Plaats: Dorpscentrum “De Blinkerd” in Schoorl.  
 

 
 

Echtpaar 
 

Meneer en mevrouw Fazant 

lopen statig over het land. 
Een knikje hier, een knikje daar, 

en hij fluistert tegen haar:  
“Vrouw, ze kijken naar mijn kleuren.”  

“Welnee,” zegt zij, 
“het gaat ze om mijn geuren.” 

Zo kibbelen ze rustig voort. 
Dus als u ze ziet of hoort, 

probeer ze dan te sussen, 
                want ik kwam er écht niet tussen. 

 
Uit Vol van Gevoel van Ina Eilander 

 

Nieuwsbrief 



Verslag jaarvergadering Vrouwen van Nu op 15 februari 2017 aanvang om  

14.00 uur in het Trefpunt te Markenbinnen 
1. Opening: Marijke Visser (voorzitter) heet een ieder welkom en in het bijzonder 

Mevr. Judith Swenne van het Provinciaal Bestuur. De vereniging Afd. Starnmeer 
bestaat nu 83 jaar. Afbericht van Ria van Tiel, Trudy Wegener en Gré Koster. 

2. Lied van Noord-Holland wordt gezongen. Marijke leest een gedicht voor. 
3. Ingekomen stukken: op 2 maart 2017 is er een voorzittersochtend gepland in 

Lambertschaag. Marijke gaat er heen. Bestuurs mededelingen: geen. 
4. Notulen bijeenkomst 18 januari 2017 worden goedgekeurd. 

5. Jaarverslag secretaris wordt goedgekeurd. Jaarverslag penningmeester wordt goed 
gekeurd. Rie Bas en Immie Jongens hebben de kas enz. gecontroleerd en in orde 

bevonden en aan de penningmeester en het hele bestuur decharge verleend. 
Volgende keer in kascommissie Immie Jongens en Marjan Bootsman. Reserve Nel 

Nieuwenhuizen. 
6. Bestuursverkiezing: Marijke Visser treedt af, maar blijft voorzitter t/m mei a.s. Ook 

Bets Buis treedt af. Geen nieuwe aanmeldingen voor voorzitter en secretaris. Avond 

of middag van september t/m december zal waarschijnlijk worden ingevuld door een 
groepje vrouwen. 

7. Bezoekcommissie Agaath Marrees en Nel Nieuwenhuizen krijgen bloemen voor hun 
bezoekjes aan een aantal vrouwen, die ziek of verhuisd waren of die een kroonjaar 

hadden bereikt, zoals 90, 95 en 100 jaar. Tante Mien 100 jaar. Agaath Marrees en Nel 
Nieuwenhuizen hebben een bezoekje gebracht met bloemen. In Inzicht zal een stukje 

komen. Tante Mien wilde het wel van tevoren lezen en heeft het goedgekeurd. Ook de 
reiscommissie Gu Oortwijn, Erica Kok en Lenie Konijn (niet aanwezig) krijgen een 

bloemetje. Jammer dat er zo weinig aanmeldingen zijn. Wel of niet doorgaan?? Nog 
geen beslissing gevallen. Afvaardiging Spijkerboorder Gemeenschap: Bets Buis woont 

de vergaderingen bij. Eefje van Selm weet er niet zoveel van. Ze heeft de laatste 2 
vergaderingen niet bijgewoond. Allen hartelijk dank voor hun inzet. 

8. De Provinciale Jaarvergadering zal gehouden worden op 20 april 2017 in de 
Zaanstreek (nog niet bekend waar). Marijke gaat er heen. 

9. Mevr. Judith Swenne van het service team wil enige suggesties doen om de 

vereniging Vrouwen van Nu Starnmeer e.o. voort te laten bestaan. Zal moeilijk zijn 
daar er geen voorzitter en secretaris gekozen werden. Er worden enkele suggesties 

gedaan om te fuseren met een andere vereniging. Dat zal ook moeilijk zijn omdat de 
leden van onze vereniging zo verspreid wonen. Voorgesteld wordt, dat er geen fusie 

zal plaats vinden, maar dat de leden zelf zich bij een andere vereniging kunnen 
aansluiten. Misschien een groepje vrouwen dat van september t/m december een 

avond/middag kunnen invullen. Er hebben zich al een paar gemeld. Maar volgens de 
meeste dames is het moeilijk om op deze manier voort te gaan in de volgende jaren. 

Dus eindigen per 31 december zal de enige optie zijn. Wel nog contributie betalen, 
want de vereniging zal in ieder geval tot het einde van het jaar bestaan. 

10. Rondvraag: Waarom is de contributie zo hoog? Ongeveer de helft is voor de 
plaatselijke vereniging. De verdeling kunt u in het boekje bekijken. Hoe komen we 

aan nieuwe jonge leden voor de vereniging?? Al enige keren geprobeerd maar niet 
gelukt. Jongere dames (toch wel 50+) hebben het druk met baan, gezin, oppas enz. 

11. Marijke bedankt Judith met bloemen. Zij bedankt ook alle dames voor het 

aanwezig zijn en wenst een ieder wel thuis.      
Nanda Ent 

 
 


