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Vrouwen van Nu uit Berkhout/Bobeldijk en  

Avenhorn/Oudendijk, Grosthuizen en Scharwoude. 

 
 

Terugblik 
Donderdag 13 oktober stond in het teken van “TROUW”. 

Maar allereerst mochten wij een lid huldigen. Mevrouw Ida de Jong was 

namelijk al 60 jaar trouw lid van de Vrouwen van Nu, voorheen de 

Plattelandsvrouwen. Ida was voor deze gelegenheid uit Hoorn opgehaald door 

Mary. ‘s Avonds op het fietsje gaat de 87 jarige Ida liever niet meer. Ida werd 

verrast met een prachtige bos bloemen en een cadeaubon. Ook mag zij zich nu 

erelid noemen wat inhoudt dat ze nog maar de helft van het lidmaatschap hoeft 

te betalen.  

Ook mochten wij op deze avond een groot aantal “nieuwe” leden uit 

Avenhorn/Oudendijk verwelkomen. Deze dames komen de Vrouwen van Berkhout in januari 

versterken omdat hun eigen afdeling in verband met ontbrekende bestuurlijke opvolging ophoudt te 

bestaan. 

Na de feestelijkheden omtrent onze jubilaris vertelde Greet Schoon over haar taken en 

belevenissen als BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) in de gemeente Schagen. Onze 

leden kwamen er wel achter dat er vergeleken met vroeger heel wat veranderd is. Alleen het JA -

woord is gebleven en MOET ook worden uitgesproken. De ondertrouw die ons vroeger nog een vrije 

dag opleverde gaat nu gewoon via internet. Ook kan er op elke willekeurige plek getrouwd worden 

wat de bruidsparen enorm veel vrijheid geeft. 

Na het praatje van Greet werden in kleine groepjes eigen ervaringen uitge-

wisseld.Enkele dames hadden hun trouwfoto of bruidsjurk mee. Anneke Huisman 

had de doopjurk die ze gemaakt had van haar trouwjurk mee. Inmiddels was deze 

heel wat keren gebruikt door kinderen en kleinkinderen. Onder in de zoom had 

Anneke de namen en geboortedata van al deze kleintjes geborduurd. Ze hoopt nu 

op haar eventuele achterkleinkinderen want er is nog ruimte in de zoom! 

Al met al weer was het weer een hele gezellige avond mede door het grote aantal 

nieuwe dames. 

Door Waltraud van der Woude. 

 

De komende avond, donderdag 12 november, 

staat in het teken van archeologie. 

Mevrouw Dieuwertje Duin komt vertellen over stolpboerderijen. 

 

 

 

 

 

voorzitter: Tine Weernink 
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Ieder jaar worden in Noord-Holland ongeveer 25 stolpboerderijen afgebroken. In veel gevallen 

verdwijnt hiermee een eeuwenoud gebouw. Archeologie West-Friesland doet sinds 2010 

ondergronds en bovengronds onderzoek naar oude stolpen die gesloopt zullen worden. Doel van het 

onderzoek is om meer te weten te komen over de geschiedenis van het boerderijtype. Voorafgaand 

aan de sloop wordt onder meer het vierkant (het houtskelet van de stolp) onderzocht.  

Het vierkant is het oudste gedeelte van de stolp en geeft daarom informatie over de ouderdom van 

de boerderij. Door middel van jaarringonderzoek kan de leeftijd van het vierkant zeer nauwkeurig 

worden bepaald. Hieruit is gebleken dat een stolpboerderij vaak veel ouder is dan je op basis van de 

gevels zou verwachten. Achter gevels uit de 19e eeuw kan bijvoorbeeld een vierkant uit de 16e 

eeuw schuil gaan. 

Na de sloop vindt een opgraving plaats, waarbij de ondergrondse resten van de boerderij worden 

onderzocht. Hierbij komen bijvoorbeeld verdwenen kelders, funderingen en putten tevoorschijn. 

Aan de hand van deze gegevens kan de oude indeling van de stolp worden gereconstrueerd. Door de 

combinatie van boven- en ondergronds onderzoek kan de volledige geschiedenis van de boerderij in 

kaart worden gebracht. 

Onder ons zijn er vast dames die in een stolpboerderij wonen. Misschien is dat ook wel een hele 

oude. Hoe kun je dat te weten komen?  We zullen het allemaal horen van Dieuwertje. 

 

Mededelingen 

 Donderdagavond 10 november starten we bij binnenkomst met het innen van € 5,00 voor 

koffie/thee, een drankje naar keuze en een lekker bitterballetje. Wilt u a.u.b. gepast 

betalen? Alvast bedankt!  

 Ook dit jaar gaan we met Kerst o.a. gezellig eten bij Matthias en Maud. Over hoe een en 

ander zal worden geregeld en wat de kosten zullen zijn wordt nog onderhandeld. De datum is 

i.i.g. donderdag 15 december. 

 Nu we het toch over de Kerst hebben, het maken van een mooi Kerststuk kan dit jaar weer 

bij Casa Flores op maandag 19 december. U kunt kiezen of u ‘s middags of ‘s avonds wilt 

gaan. Groepsgrootte vanaf 6 personen. Kosten €25.- alles inbegrepen; materiaal, koffie/thee 

en een lekker koekje. Altijd reuze gezellig en altijd een mooi resultaat! Neem wel zelf een 

goede snoeischaar en een mesje mee. Geef u op bij het bestuur!  

 “Gezond van mond tot kont” door de poepdokter. 9 november van 14.30 -17.00 uur in de 

Cultuurschuur in Wieringerwerf. Vrije toegang voor VvNu op vertoon van de 

lidmaatschapskaart. Niet-leden € 10,-. 



 Tijdens de Orange the World campagne (25-11 t/m 10-12) wil Vrouwen van 

Nu iedereen vragen om onderdeel van de oplossing te worden en zich 

medestander in de strijd tegen “geweld tegen vrouwen”  te verklaren. Dat 

kan heel eenvoudig door hier op de website van Orange the World de 

'Pledge’(formulier) te ondertekenen en je persoonsgegevens in te vullen.  

En daarvoor hoef je niet tot 25 november te wachten. Het kan nu al.  

Wil je je gegevens niet invullen zet dan in de hierboven genoemde periode een kaars voor je 

raam zoals eerdere jaren. 

 

 

Voor onze filmliefhebbers 
In de VUE! Voor € 7,50 incl. koffie/thee en wat lekkers! 

Dinsdagmiddag 15/11: “Ali & Ava” is realistisch, maar ook optimistisch. Een Brits 

drama over de arbeidersklasse met pit. Natuurlijk krijgen de twee 

hoofdpersonen veel bekijks als ze samen in het openbaar verschijnen. De 

afkeurende blikken zeggen genoeg en maken hen onzeker over hun samenzijn. 

Maar het weerhoudt hen er niet van om elkaar beter te leren kennen.  

“Falling for Figaro” De briljante jonge fondsmanager Millie 

Cantwell verlaat haar onbevredigende baan en langdurige 

vriendschap om haar levenslange droom na te jagen en operazangeres te worden in 

de Schotse Hooglanden. De voormalig operadiva Meghan Geoffrey-Bishop (Joanna 

Lumley) geeft haar les, om winnaar te worden van de belangrijke * Singer of 

Renown* competitie. 
Dinsdagmiddag 29/11: “Falling for Figaro”. Zie boven. 

OF  “Wolf”. Het is niemand ontgaan: de wolf is terug in Nederland.  

Zeer bijzonder, aangezien de wolf 150 jaar geleden uit Nederland verdween. 

Filmmaker Cees van Kempen begon met filmen voordat een wolvenpaar zich 

definitief in Nederland gevestigd had. De afgelopen vier jaar hebben Van Kempen 

en zijn team voor deze documentaire meer dan 1000 dagen doorgebracht in de 

bossen van o.a. Duitsland en Nederland. 

Dinsdagmiddag 13/12 is de laatste keer van dit jaar!  Ook dan is de film “Wolf” 
weer te zien, zie hierboven, maar ook de film “To Olivia”. Zij is de 

dochter van schrijver Roald Dahl en actrice Patricia Neal. Olivia komt 

te overlijden. Dit onvoorstelbare verlies is sterk van invloed op de 

relatie van haar ouders. Geen makkelijke film! Lucia heeft aangegeven 

deze film te gaan zien. Wie nog meer? 

Twee dinsdagmiddagen in de maand naar de film! Gezellig. Elke keer keuze uit twee films.  

Kosten: € 7,50. Incl. koffie of thee met wat lekkers. Gewoon doen! 

 

Van onze Parkambassadrice 
 

 

 

 

 

 

 

Alvast een aantal tips voor de maand december in Het Park. 

https://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/track/click?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=f08fa667c6&e=0dee6a3116


Hans Dorrestijn. Je houdt van zijn droge humor of je hebt er helemaal niets mee. Ik vind hem 

leuk, helemaal nadat ik hem op de televisie heb gevolgd in de serie van “De Baardmannetjes”. 

Donderdag 1 december om 20.30 uur komt hij in het Park met “Een gezellige avond over 

aftakeling”. Dat belooft weer stof tot nadenken! 

In de drukke decembermaand neemt de kerstviering een belangrijke plaats in. Je kunt dit op veel 

verschillende manieren beleven. In het Park komt de Nationale Operette met een heerlijke 

operettereis met een nostalgisch kersttintje. De mooiste operette melodieën uit Wenen, New York 

en Parijs. Het ballet van de Nationale Operette zorgt in een sprookjesachtig decor voor het 

oogverblindende totaalplaatje. Vrijdag  23 december om 20.15 uur!  Veel plezier! 

           Renie Lindenkamp 

 

 

 

 Anke de Wolff, voorzitter van de afdeling Assendelf/Westzaan en Karin Bakker, voorzitter 

van de afdeling Wijdenes/Oosterleek, zich hebben aangemeld om mee te lopen bij het 

Provinciaal Bestuur? Als het ze bevalt dan zullen ze in april 2023 voorgesteld worden om als 

bestuursleden benoemd te worden. 

 U vrijkaartjes kunt winnen voor de Cinéart film “Emily”? Emily is een modern Brits 

kostuumdrama geïnspireerd op het mysterieuze leven van Emily Brontë, een van de meest 

beroemde en provocerende schrijfsters uit de geschiedenis. Emily Brontë past niet in het 

keurslijf dat haar familie en de burgerij van Yorkshire haar opleggen. Zij is een rebel en een 

buitenbeentje, een jonge vrouw die zichzelf probeert te zijn. Als ze onverwacht de liefde 

ontdekt, versterkt dit niet alleen haar passie, maar ook haar drang naar vrijheid. Zo kiest 

Emily haar eigen weg en vindt zij de inspiratie voor een tijdloos meesterwerk: “Wuthering 

Heights”  De film is te zien vanaf 24 november. Wil je kans maken op twee vrijkaartjes? 

Mail dan naar winactie@vrouwenvannu.nl en vermeld je naam, adres en lidnummer. 

 U nog een poging kunt wagen om een voordeeltje te behalen? Namelijk een boek over de 

twee meest bekende vrouwenbladen in Nederland: de Libelle en de Margriet. Het damesblad 

vervulde vaak jarenlang de rol van raadgeefster, vraagbaak en dus die van hun ‘beste 

vriendin’.De bladen waren hun venster op de wereld en speelden een veel grotere rol in de 

emancipatie dan over het algemeen wordt aangenomen. In “Je beste vriendin” beschrijft 

Marian van Marle de ontwikkeling en de invloed van deze bladen. Er zijn  vijf boeken om weg 

te geven. Wil je kans maken op een van de vijf boeken? Stuur dan een mail aan 

winactie@vrouwenvannu.nl o.v.v. je lidnummer, naam en adres. Je kunt het boek natuurlijk 

ook in de winkel kopen. Dan kost het € 24,90. 

 lief en leed graag gehoord worden in het bestuur? Dan kunnen we, als dat nodig mocht zijn, 

actie ondernemen. 

 

Donderdag 10 november! Dieuwertje Duin!  

Denkt u nog even aan de € 5,- entree!!!!!!!!!  

Tot dan! 

 
 

Wist u dat . . . . 
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