
 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad oktober 2019,  

 
Beste leden, 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de avondbijeenkomst, die gehouden zal worden 

op: 

 
DONDERDAG 17 oktober om 19.45 uur 

       In ‘Het Behouden Huis’ te Oudkarspel 

 

De zaal gaat open om 19.15 uur. Aanvang avond 19.45 uur. De prijs voor koffie/thee 
is € 1,20 De prijs voor frisdrank/vruchtensap is € 1,50, wijn e.d. € 2,--. (s.v.p. 

gepast betalen). Wilt u het drankje voor in de pauze bij binnenkomst doorgeven en de 

drankjes meteen gepast betalen. Niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen € 5,00 

entree inclusief kopje koffie/thee.  

Om 19.45 uur wordt de avond door Erie geopend met wat mededelingen. 
 

Deze avond komt Yvonne Kroon 

Zij komt ons vertellen over haar werk als gids van tours door o.a. Amsterdam en in het 

bijzonder over de rol en ontwikkeling van de vrouw in deze stad. 
Er zijn al verschillende vrouwen van onze afdeling met een rondleiding van Yvonne mee 

geweest en hebben hier van genoten. De moeite waard dus om naar haar lezing te 

komen. 

 
Verslag Dorien Pronk 19 september 2019 door Diane 

Wat een leuke avond hadden we als start van ons nieuwe seizoen met Dorien Pronk. Een 

mooie vrouw (56) vol passie en ideeën, een beelddenker, creatief en ook toch lekker 

nuchter. Kortom ze kon het mooi vertellen! En waarover dan. Ja leg het maar uit want 
het zijn unieke dingen. 

Voor de pauze begon Dorien over bouwoffers. Al 3000 jaar voor Christus bestonden ze al. 

Stenen kruikjes, maar ook loden amuletten voorzien van positieve symbolen die de 

bewoners van het huis beschermen. Ze kiest bewust symbolen die omgedraaid niet iets 

negatiefs kunnen betekenen. Basis vormt daarom i.p.v. een pentagram een Keltische 
roos. Een gewei staat bijv. voor kracht, een zwaluw voor harmonie en ja zelfs een 

ananas staat voor gastvrijheid. 

Dorien werd geïnspireerd door haar idool Floris. Een 500 jaar oud bouwoffer dat 10 jaar 

stof had gevangen werd toevallig weer tentoongesteld in een kasteel waar Floris werd 
opgenomen en ze vond dat zo’n mooi idee, een verborgen geschenk, dat ze dat ook wilde 

gaan doen. Nu wil het toeval dat ze uit een loodgietersfamilie (Coppens)  komt, dus met 

gereedschap van opa, maakt ze de loden plak, graveert er symbolen in die van 

toepassing zijn op die persoon of familie. En zoals de joden een Mezuzah hebben bij de 
voordeur, zo heeft Dorien een ‘Verwijzer” een soort miniplakkaatje-pin die je bij de deur 

in de muur kan doen. Ook een geluksmuntje, een miniversie van het bouwoffer, kan in je 

portemonnee en natuurlijk krijg je een echtheidscertificaat met  daarop alles over dat 

unieke bouwoffer. Overigens, hoe kom je aan klanten: de krant met een prachtfoto en 

verhaal doet het altijd goed. En facebook natuurlijk. 
Mensen kunnen een bouwoffer zelf aanschaffen en in een gleuf in een huis verstoppen, 

liefst daarna onbereikbaar, dus blijvend in het huis, of cadeau doen aan iemand, uit 

liefde, waardering of bijv. bij een belangrijke gelegenheid. Zelf geeft Dorien er een 

cadeau ieder jaar aan iemand die haar heeft geraakt. 
Na de pauze ging Dorien door maar nu over haar elfendeurtjes. Maakte ze vroeger 

musicaldecors, dus supergroot, nu wilde ze eens lekker iets kleins op tafel maken.  Met 

geschonken oorbellen, wat hout en andere snuisterijen maakte ze unieke deurtjes. 



Tijdens een (willekeurige) wandeling  kwam het idee van een deurtje plaatsen bij een 

boom, later werd dat zelfs een route. En zelfs meerdere routes, dwars door Alkmaar bijv. 

in winkeletalages. Ook het gegeven dat kinderen er zo leuk en lekker buiten mee 

omgaan inspireerde haar weer voor nieuwe ideeën. Haar creatieve brein kent geen 
grenzen, haar doelgroepen breiden zich uit, geweldig verhaal! 

Over media-aandacht hoefde Dorien niet te klagen. De kranten, tijdschriften en TV 

zenders dringen zich bijna op zo graag willen ze aandacht geven aan deze bijzondere 

deurtjes. Voor meer informatie kun je altijd googelen, Dorien Pronk, elfendeurtjes of 
bouwoffers, altijd prijs.  

Wij vonden het in ieder geval heel interessant. Wat een topvrouw! 

 

Nieuws vanuit de Provincie: 
Zie bijlage. 

 

De volgende avond is op donderdagavond 21 november in Het Behouden Huis. 

 

De heer Koos Bakker komt ons eerst van alles vertellen over marsepein. Daarna kunnen 
we zelf hiermee aan de slag. U mag uiteraard uw eigen kunstwerk meenemen. Er zijn wel 

kosten verbonden aan deze workshop. De kosten hiervoor zijn € 5,00. De heer Bakker 

wil graag weten hoeveel dames er op deze avond komen. Aanmelden kan door het 

invullen van het onderstaande strookje. 
U kunt deze mailen naar: vvn.langedijk@gmail.com of inleveren op de avond van 19 

oktober.  

Betalen kan via bankrekeningnummer: NL26 RABO 03466 15 895 t.n.v.: Vrouwen van 

Nu, afdeling Langedijk graag voor 01 november, of contant betalen op de avond van  
17 oktober.  

 

 

 

Wilt u dit strookje inleveren of doorgeven via mail. 

 

Ja, ik kom naar de workshop marsepein op 21 november 

 

* Ik zal de 5 euro overmaken / of inleveren met dit strookje. 

 

Het bankrekeningnummer is: NL26 RABO 03466 15 895,  

t.n.v. Vrouwen van Nu, afdeling Langedijk.  

Let op!! De tenaamstelling is gewijzigd.  

Graag met vermelding van naam, adres en Workshop Marsepein 

 

Naam:…………………………………………………………………………………… 
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