
 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad November 2019,  

 
Beste leden, 

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

worden op: 

 

DONDERDAG 21 november 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 Charlotte geopend met wat mededelingen. 

 
Deze avond komt de heer Koos Bakker 

De avond begint met een presentatie over marsepein in het algemeen en er worden 

alvast een paar voorbeelden getoond. Na de pauze krijgt u zelf de gelegenheid om 

iets van marsepein te maken. Iedere deelnemer krijgt 100 gram marsepein en een 

doosje om mee te nemen om thuis verder te kunnen gaan met figuren van 

marsepein te maken.  

Na de workshop worden ook diverse figuurtjes te koop aangeboden.  
Een ieder wordt verzocht om een eigen placemat mee te nemen. 

  

Verslag bijeenkomst 17 0ktober 2019 door Eartha Floris 

Via de inzicht, editie September 2019 geschreven door Diane Roozendaal, hebben 

wij kennis kunnen maken met Yvonne Kroon. Een gedreven en enthousiaste vrouw, 

met passie. Zij geeft al 5 jaar rondleidingen in 4 steden en verzorgt zij ook lezingen. 
Waarom?  

Met haar verhalen wil ze de andere helft van de geschiedenis belichten. Tijdens zo’n 

wandeling deelt Yvonne haar kennis over krachtige vrouwen die Nederland rijk was 

en is. Noem haar geen feministe, zij is dol op mannen. 

Door de eeuwen heen hebben vele van deze vrouwen ‘n stempel gedrukt in de 

ontwikkeling van hun stad of van het land.  
Wij hebben tijdens haar lezing de levensloop van een aantal van die markante / 

power vrouwen mogen vernemen en ook aanschouwen.  

Wat was er zo markant en krachtig aan deze vrouwen?  

Zij leefden in ’n tijd waarin de vrouwen niet of nauwelijks rechten hadden. Zij wisten  

door hun opvallende optreden tóch betekenis te geven aan het vrouw zijn. Ze 

konden zich meten met de gevestigde orde. Deze vrouwen hadden net als de 

mannen in die tijd, evenveel kennis en wilskracht. 
Yvonne vertelde leuke en minder leuke anekdotes maar gaf er op haar manier een 

draai aan waardoor het interessant bleef om naar te luisteren. 

Een aantal van deze vrouwen waren: 



 

 

1. Anna van Saksen 1544-1577  Was de 2e vrouw van Willem de Zwijger/van  

       Oranje, werd later verstoten en opgesloten toen ze 

       in opstand kwam tegen haar man.                                                         

2. Barber Jacobs    1649-1624  Handelaarster in 2e hands goederen.  

3. Ariane Nozema    1626-1661  Was de 1e beroeps toneelspeelster.  

4. Agneta Deutz    1633-1692  Stichtster van het Deutze hofje in Amsterdam aan 

       de Prinsengracht.  

5. Agatha Welhouck 1637-1715  Heeft 15 jaar gevochten om met de liefde van haar 

                                            leven te kunnen trouwen.  

6. Maria de Wilde    1682-1729  Was een schilderes en dichteres.  

7. Rachel Ruys    1664-1750  Ook een schilderes.  

8. Marretje Arents    1712-1748  Meer bekend als limoenwijf, was een vis,   

       fruitverkoopster.                                     

9. Agatha Deken     1741-1804  En  

10.Elizabeth Wolff    1738-1804  Beide vrouwen waren schrijfsters, zij schreven samen  

                                               briefromans. 

   

Het was een ouderwets gezellige avond over de Vrouwen van Toen met de Vrouwen 

van Nu.                                                                                                                           

 

Volgende bijeenkomst 

Op 12 december hebben we ons jaarlijkse kerstmaaltijd. U kunt zich hiervoor 
opgeven door het opgavestrookje in te leveren op de komende avond of mailen naar 

vvn.langedijk@gmail.com.  

Na de maaltijd volgt het optreden van Mieke Aaldering, verhalenverteller.  

Zij wisselt mooie verhalen af met muziek. 
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