
 
Het jaar 2019 is om en nu blikken we terug op wat is geweest: 

Vrijdagmiddag 11 januari was onze eerste bijeenkomst van het afgelopen jaar. 
Na een welkomstwoordje door onze voorzitter was het woord aan Ellen Ruijter uit de Beemster. 
Ellen vertelde ons over haar hobby: Scherven! Dertig kisten vol aardewerk- en glasscherven die in 
de loop van vele jaren verzameld waren door haar groot- en overgrootouders, tuinders in de 
Eilandspolder. 
Ellen begon met het uitzoeken, schoonmaken en sorteren van de verschillende soorten scherven. 
Daarbij zocht ze naar de herkomst en de leeftijd van al het aardewerk en begon met het digitaliseren 
van alles.  
Van kleine stukjes maakt zij de mooiste creaties welke ze inlijst of op een andere manier verwerkt. 
Elk jaar exposeert ze haar kunst op Hemelvaartsdag in de Beemster.  

Donderdagavond 14 februari, Valentijnsdag, stond het Rode Kruis in de belangstelling. Dhr. Dirk 
Rus, vrijwilliger, vertelde ons aan de hand van een aantal dia’s, hoe de organisatie is opgebouwd en 
hoe deze functioneert. De naam “Henry Dunant” kwam de meesten wel bekend voor, maar de 
inhoud van de kreet 
 “ ready to help” zeker niet. Dirk wist het ons allemaal heel duidelijk uit te leggen en na zijn 
informatieve optreden hielden we onze Jaarvergadering. 

Donderdagavond 14 maart Tarot avond! Deze avond gaf Mirjam de Kleine uit Purmerend een 
lezing over Tarot. Dat is een kaartspel en stamt al uit de elfde/twaalfde eeuw en werd veel gebruikt 
aan het hof waar de kaarten  gebruikt werden om de nieuwsgierigheid naar de toekomst te 
bevredigen. 
Er zijn wel 300 verschillende tarot spellen die altijd uit 78 kaarten bestaan. Het gaat bij Tarot niet 
om waarzeggen, maar om hetgeen er op dat moment in je leven speelt. Het geeft je een handreiking 
om verder te gaan. In de pauze mocht iedereen een of twee kaarten uit de verschillende kaartspellen 
blind pakken en Mirjam gaf een toelichting. Iedereen kon na afloop met een gerust hart en veel 
wijsheid en levenslessen weer op huis aan. 

Donderdagavond 11 april, onze laatste avond alweer voor de zomerstop. De heer Dik van Dijk gaf 
een lezing over het ontstaan van en alle ontwikkelingen rondom de Dam in Amsterdam. Die 
ontstond in de elfde eeuw en was een dam in de Amstel. Er werd al gauw een vismarkt gehouden 
met aan de ene kant de aanlevering van riviervis en aan de andere kant van zeevis. Aan die dam 
verschenen verschillende percelen die later weer verdwenen en werden vervangen door nieuwe. In 
1655 werd het nieuwe stadhuis, nu Paleis op de Dam, gebouwd. Het was het middelpunt van de 
stad. In de Franse periode maakte Lodewijk Napoleon er een paleis van. 
Ook heeft er op de Dam nog een Waag gestaan waar alle goederen die de stad binnen kwamen 
werden gewogen en verhandeld. Wist u dat er ook een aantal jaren een park op de Dam was 
gesitueerd? Op die plek staat nu het monument. 

Doe avond: 



Maandag 15 april was een Doe avond. Dertien dames hebben die avond een prachtig paasstuk 
gemaakt bij Lies en Sylvia Hart van CASA Flores. Iedereen ging tevreden naar huis met een 
prachtig stuk.  

Zomerstop. 

Na de zomer, in augustus, brachten we, met een groepje dames en één heer, een bezoekje aan 
Hoenderdaell. Natuurlijk maakte mevrouw Tinie Bregman daar weer een prachtig verslag van op 
rijm. 

Donderdagavond 12 september: Vronie sprak deze avond vol passie over haar pelgrimstocht van 
bijna vier maanden, in 2013, naar Santiago de  Compostella in het noorden van Spanje. Een lange 
tocht (2900 km) vanuit Bobeldijk waar zij als Vronie van start ging ,in Frankrijk  Veronique werd en 
in Spanje eindigde als  Veronica. In haar rugzak had zij een steen  van het graf van haar oom Kees 
Spil die in Uganda als pater  werkte en daar in 1988 was vermoord. Deze steen zou een plekje 
krijgen bij het Cruz de Ferro waar zij onderweg langs kwam en waar veel pelgrims een steen 
achterlaten. 
Al haar verhalen heeft zij na thuiskomst opgeschreven en verwerkt in een mooi boek dat in 2017 is 
uitgekomen. 

Donderdagavond 10 Oktober: Vier zussen zingen en vertellen over allerlei vrouwenzaken. De 
dames “Zus en Zo”! Natuurlijk voor de hele zaal heel herkenbare thema’s. De helft van de die 
avond verdiende gage ging naar een goed doel in Afrika en op de avond werd er ook even met de 
pet rond gegaan in de zaal. Het mooie bedrag van € 85,- werd daarmee opgehaald. Het doel was het 
project van hun overleden broer. Met de mensen die zijn goede werk hebben overgenomen hebben 
de zussen nog steeds contact.  

Madeleine Duijvesteijn, een verzamelaarster van Sinterklaaspapier, kwam op donderdagmiddag 14 
november naar de Ridder. Te midden van allemaal prachtige vellen Sinterklaaspapier kreeg eerst 
Sylvia een oorkonde en een mooie bos bloemen omdat ze 35 jaar lid was van onze vereniging. 
Daarna was het tijd voor Mevr. Madelein Duijvesteijn. Zij heeft een opleiding gevolgd voor dessin-
ontwerpster en is werkzaam geweest in de confectie- en textielindustrie en heeft altijd 
belangstelling gehad voor dessins. Op de dia’s die ze vertoonde kon je mooi de tijdgeest zien waarin 
het papier werd uitgegeven. Dat Madelein nog steeds blij gemaakt kan worden met een rol 
inpakpapier bleek ook deze middag. Mevr. Ida de Jong, die vroeger een winkel heeft gehad in Den 
Haag, had een originele rol inpakpapier van dertig jaar oud voor Madelein meegenomen. Iedereen 
die deze middag had bijgewoond kijkt nu met een andere blik naar het Sinterklaaspapier!  

En toen was het tijd voor een sportieve actie: op naar Amsterdam voor de Light-tour! 
Het was prachtig wandelweer, zaterdagavond 28 december, droog en fris! 
Na een opwarmertje in het Eye liepen we de route die was aangegeven langs de meeste 
lichtobjecten. We kwamen op plekken waar we anders niet zo snel zouden zijn beland.  
Op den duur werd iedereen toch wat koud en stapten we op de bus. We hadden wel een geweldig 
leuke avond. 

We gaan al aardig richting Kerst.  
Maandag 16 december gingen een groep dames bij Casa Flores een mooi kerstwerk maken. Dit keer 
kon er gekozen worden tussen een kerststuk en een kerstkrans, onder de altijd kundige leiding van 



Lies en Sylvia Hart. Een kerststuk op een grote vaas met daarin verlichting en ook de krans was een 
echt spektakelstuk. 

En dan is het Kerst en hebben we een heerlijke proeverij in onze zaal in de Ridder. Het was zoals 
altijd weer prima voor elkaar. De zaal was sfeervol versierd en het eten heerlijk! 
Na een welkomswoordje van onze voorzitter Tine werd het woord aan historicus Martijn Pieters 
gegeven. Hij bezorgde ons een prachtige avond vol verhalen over de verschillende weergaven van 
het kerstverhaal. Na deze avond was iedereen in de kerststemming. Een aantal weken later was het 
jaar 2019 voorbij.  

We kunnen terugkijken op een gezellig en goed verlopen jaar.  
We willen iedereen bedanken voor hun positieve bijdragen. In de eerste plaats U! Zonder onze 
leden zouden we geen Vrouwen van Nu hebben. In de tweede plaats Elleke en Alex voor het altijd 
op orde hebben van onze vaste zaal en hun heerlijke koffie en proeverijtjes. In de derde plaats Lies 
en Sylvia Hart voor het openstellen van hun bloembinderij en natuurlijk ook Annelies Cock voor 
haar creatieve werk bij de nieuwsbrief en onze flyer en onze onovertroffen maaksters van de 
kerstkaarten; Cecile van Tol, Tine Hemke, Willeke Feld en Tine Weernink. 

	 	 	 	 	 ALLEMAAL HEEL HARTELIJK BEDANKT!



