
 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad September 2019,  

 
Beste leden, 
 

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

worden op 

 

DONDERDAG 19 september 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. 
 

Welkomstwoord van Charlotte. 

Beste dames, 

Hierbij ontvangt u het eerste mededelingenblad voor het seizoen 2019/2020. 

Na een zomer met warmte records, misschien was het te warm voor u, of heeft u 

er van genoten, een ding is zeker, we glijden nu langzaam de herfst in. 
Voor dit seizoen hebben we een gevarieerd programma voor u in petto, hopelijk 

worden het voor een ieder van u ook interessante avonden. 

Het bestuur hoopt u weer te ontmoeten op deze eerste avond na de zomer en 

wenst u een gezellig en mooi seizoen toe.  

 

Dorine Pronk is deze avond onze gastspreker (ster). 
Zij gaat het hebben over elfendeurtjes (routes). Er zijn in o.a. Alkmaar en in de 

Schoorlse duinen elfenroutes. 

Ook komt zij vertellen over de betekenis van bouwoffers. Al sinds de oudheid 

worden bouwoffers begraven bij drempels of in/onder palen van huizen. Dit om 

het huis en haar bewoners te beschermen. Er zijn vele voorbeelden van 

bouwoffers, van beeldjes tot aardewerken kruiken. Maar het meest aansprekend 

zijn de loden munten met graveringen, deze munten vertellen het meest over de 
bewoners zelf.  

Dorien Pronk heeft dit concept opnieuw ontwikkeld en vertaald naar deze tijd. 

Door de namen van de bewoners op de achterzijde te graveren wordt het een 

zeer persoonlijk geschenk. 

 

Verslag bijeenkomst 16 mei door Eartha Floris 
Het is alweer bijna 4 maanden geleden dat wij Dermatoloog Frans Rosweide, als 

vervangende  gastspreker van Menno Gaastra, op bezoek hadden. Frans is naast 

zijn baan als Dermatoloog/Fleboloog ook docent bij U-Consultancy. Dat is een 

adviesraad voor dermatologie. Zij bewaken de kwaliteit van de opleidingen en 

geven trainingen aan doktersassistenten en verpleegkundigen. In zijn vrije tijd 

maakt hij schitterende abstracte schilderijen. Op 6 juni 2019 heeft hij 

meegedaan aan de Alpe D’HuZes om geld op te halen voor de kankerstichting. 



Dat was naar aanleiding van het feit dat zijn vrouw vorig jaar november 

overleden is aan de gevolgen van borstkanker. 

Aan de hand van veel beeldmateriaal hebben wij deze avond de verschillende 

vormen van huidkanker gezien. Het is de meest voorkomende vorm van kanker. 

Wat vooral naar voren kwam is, dat bij overmatig blootstelling aan zonlicht, de 
kans groter is om huidkanker te krijgen. Er ontwikkelen zich dan vlekken op het 

lichaam in allerlei afwijkende vormen en kleuren. De snelst groeiende en 

agressieve vorm is de melanoom. Zo is er ook het advies gegeven hoe men dat 

zou kunnen voorkomen door je lichaam om het half jaar zelf te controleren en de 

oneffenheden te herkennen. 

Het was een leerzame avond en hebben wij Frans Rosweide leren kennen als een 

vriendelijke man die zijn vak verstaat, open en met gevoel voor humor.  
 

Verslag rondrit met de zonnetrein op 21 augustus. 

Nadat de vorige keer dit uitje wegens het slechte weer moest worden afgezegd, 

gingen we nu met prachtig weer richting de Schoorlse duinen. Hier hebben we 

eerst van een heerlijke lunch genoten in het restaurant IJgenweis. Na de lunch 

vertrok de zonnetrein naar de duinen. De gids stopte regelmatig en vertelde dan 
iets over de natuur en het beleid van Staatsbosbeheer in het gebied. De mooiste 

stop was bij de Mariavlakte. De heide stond volop in bloei. De gids vertelde over 

een boom die hier stond. Dit blijkt een trouwlocatie te zijn. Hoe bijzonder is dat. 

We hebben heel wat gehoord over hoe de duinen en het bos zijn ontstaan en hoe 

men nu probeert om in het gebied wat meer variatie aan te brengen door het 

kappen van dennenbomen. Hierdoor krijgen o.a. loofbomen ook weer een kans 
om te groeien. Daarnaast ontstaan er weer stuifduinen. Waaruit het gebied lang 

geleden helemaal bestond.  

Al met al was het een hele fijne dag met een heerlijke lunch en een mooie rit 

door een bijzonder gebied.  

 

Overleden: 

Helaas kregen wij het bericht dat Greet Arts op 27 augustus, na een langzaam 
afnemende gezondheid is overleden. 

 

Nieuws vanuit de Provincie 

 

Provinciedag 2019 

Over twee weken, op donderdag 19 september, vindt in Hoorn de jaarlijkse 
Provinciedag plaats. het programma vindt u op onze website. Er zijn op dit 

moment (27 augustus) nog 15 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan per e-mail 

naar ruijterfit@gmail.com en uw opgave is definitief na betaling van € 40,00 op 

rekeningnummer  NL89 RABO 0134 2614 88 t.n.v. Provinciale Commissie Reizen, 

Noord-Holland onder vermelding van ‘Provinciedag 2019’. 

 

Wandelreis 2019 
Er is ook nog plaats op de 5-daagse Wandelreis 'Drenthepad 3' vanuit Odoorn 

van 6 t/m 10 oktober 2019. Er is elke dag keuze tussen een korte (10-12 km) of 

langere (16-18 km) wandeling. Daarbij worden we door een touringcar 

weggebracht  en weer opgehaald. Tevens is het vervoer van Akersloot naar 

Odoorn inbegrepen. Ons hotel Oringer Marke verzorgt een leuk 

avondprogramma. Reissom: € 395,00 op basis van volpension inclusief vervoer 
vanuit Akersloot. Toeslag eenpersoonskamer: € 60,00. Opgave d.m.v. 

inschrijfformulier (zie website) naar comreizen.nh@gmail.com Wij zouden het 

leuk vinden om bij deze reis nieuwe deelnemers te begroeten. 
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Volgende bijeenkomst donderdag 17 oktober in Het Behouden Huis. 

Yvonne Kroon 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. 

                 
 

 


