
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik  

Ellen Ruijter-Stoop: “Scherven brengen geluk” 
Vrijdagmiddag 11 januari was onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar.  

We startten die middag met veel enthousiaste leden waaronder ook een vijftal 

nieuwe leden.  

Fijn dat deze dames de weg naar de Vrouwen van Nu hebben gevonden.  

Na een welkomstwoordje door onze voorzitter was het woord aan Ellen Ruijter uit 

de Beemster. 

Ellen vertelde ons over haar hobby: Scherven. 

Na het overlijden van haar grootouders , zo’n twintig jaar geleden, kwam Ellen in het bezit van wel 

30 kisten vol aardewerk- en glasscherven die in de loop van vele jaren waren verzameld door haar 

groot- en overgrootouders die tuinder geweest waren 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 digitaliseren van alles. Zo kwam ze aardewerk tegen uit 

de zestiende en zeventiende eeuw wat weer onderverdeeld werd in roodbakken 

aardewerk, majolica, chinees porselein, delfts aardewerk etc. 

Van al deze 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. Zeker een 

aanrader om eens te bezoeken. Wij hebben genoten van haar boeiende verhaal en mooie dia’s. 

Door Waltraud van der Woude. 

 

 

Onze volgende avond is donderdag 14 februari 
Gastspreker is Dhr. Rus. Zijn onderwerp is het Rode Kruis. Eerst komt het Rode Kruis als 

organisatie aan de orde. Daarna vertelt Dhr. Rus over de rol van het Rode Kruis bij evenementen, 

hoe zij noodhulp geven en hoe er gewerkt wordt bij Ready2help.  

Ik denk dat er niemand is die het Rode Kruis niet kent. Zij doen ongelooflijk goed werk en er is 

deze avond dan ook een collectebus aanwezig waar u een donatie in kunt doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF
www.vrouwenvannu.nl/berkhoutbobeldijk 

februari 2019  
voorzitter: Tine Weernink 



 

Na de pauze komt onze Jaarvergadering aan de orde 

 

Agenda: 
 

1) Opening. 

2) Ingekomen en verzonden stukken. 

3) Jaarverslag secretaris (Renie). 

4) Jaarverslag penningmeester (Waltraud). 

      Rabosponsoring   

5) Verslag kascommissie: Ans Wonder (2) en Annelies Cock . 

      Benoeming 1 nieuw kascommissielid. Evt. nog een reserve? 

      Bedanken extra inzet van enkele leden. 

6) Verslagen: 

      Leeskring Berkbobel -2010-oktober (Gerianne Helder ). 

      Tuinclub Sub-Rosa (Corrie Blom). 

      Wandelclub (Renie). 

      Filmgroep (Renie).   

7) Bestuursverkiezing: 

Huidige bestuursleden willen hun taken voor u voortzetten. 

Nieuw bestuurslid: Trudy Rus.           

8)  Rondvraag. 

 

Mededelingen 

 Op 5,6 en 7 april is er in de Blinkerd in Schoorl de handwerktentoonstelling. 

Daarvoor kunt u de gemaakte spullen zoals, bloemen en zeefjes op donderdagavond 

14 februari bij het bestuur inleveren. Als dat niet lukt kunt u Mevr. Wiltenburg op 

de Meibloem 20, 1716 VA, in Obmeer bellen, tel: 06 19 87 96 64 en met haar een 

afspraak maken. Zij zorgt er dan voor dat uw werk op de tentoonstelling komt. Het 

bestuur zorgt ervoor dat de gemaakte spullen op 7 april weer naar Berkhout terug 

komen. Op onze donderdagavond 11 april kunt u uw werkstuk dan weer mee naar huis 

nemen. www.vrouwenvannu.nl/noord-holland 

 

 Maandag 15 april staat een Paasworkshop op het programma. Natuurlijk maken we 

het stuk onder begeleiding van de dames van Casa Flores. Westeinde 231, 1647 MK 

Berkhout. Kosten: €20,- all in. Opgeven bij één van de bestuursleden.  

 

http://www.vrouwenvannu.nl/noord-holland


 Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag met het thema “Heldinnen”.  

Het lijkt het bestuur een mooie gelegenheid om die middag de film: “Het meisje met 

het rode haar” te draaien bij de Ridder. Een heldin uit de 2e Wereldoorlog.  

Aanvang: 14.00 uur. De deur is open vanaf 13.30 uur. 
 

 Vrouwen van Nu gaat samenwerken met het damesblad “Libelle”. Zij hebben een 

enquête gehouden onder een aantal afdelingen van VnNu. De uitslag daarvan vindt u 

in het jubileumnummer van Libelle. 

 

 

 

 

 we op 20 maart out-of-the-box kunnen gaan met de Klaverjasdrive in Obdam;  

13.30 – 17.00 uur (inloop 13.00 uur). Thema ‘Verbinden’. Locatie De Brink: 

Dorpsstraat 155, 1713 HE Obdam. Deelname kost € 4,=, dit is voor een kopje koffie 

of thee en een consumptie. Aanmelden kan via: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com  

 tot en met 10 maart 2019 in het Amsterdam Museum de tentoonstelling te zien is 

over “1001 vrouwen in de 20ste eeuw”. Het Amsterdam Museum presenteert bijna 

200 bekende en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen manier, een rol 

hebben gespeeld in de twintigste eeuw. 

www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/1001-vrouwen-de-20ste-eeuw.  

Ook zijn er foto's van Sacha de Boer te zien, Amsterdam Museum - “Gewoon Stoer”, 

80 portretten van stoere vrouwen.    www.amsterdammuseum.nl 

 Het bestuur, nog steeds, graag wel en wee van u verneemt? 

 

 

 

 

Veel leesplezier en tot donderdagavond 14 februari! 

 

 

 

 

Wist u dat . . . . 
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