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OPEN AVOND
Gasten zijn van harte welkom op deze
open avond!

Woensdag 18 oktober 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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OPEN
AVOND
woensdag
18
oktober
2017
U mag uw partner, vriendin,
buurvrouw/man,
naar deze avond meenemen.
Welkom!
De heer Jacques Hendrikx uit Amsterdam is een
groot kenner van alles wat met Rembrandt te
maken heeft.
Zo maakt hij met belangstellenden wandelingen
door Amsterdam langs alle plekken waar
Rembrandt heeft gewoond of gewerkt, de
zogenaamde ‘Nachtwacht-wandeling’. Hij
studeerde zowel taal-en letterkunde als ook
theaterwetenschappen en heeft bovendien 9
romans geschreven. Een zeer veelzijdig man dus
die ons ongetwijfeld een onvergetelijke avond
gaat bezorgen, waarop iedereen welkom is.
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Honderd jaar!
2 oktober jl. was een bijzondere dag. Eén van onze leden,
mevrouw Rie Lensen – de Graaff werd 100 jaar. Ze is al
decennialang lid van onze vereniging, nog uit de tijd van het
toneelspelen en volksdansen.
Dat deed ze met veel verve en plezier. Van beroep was ze
juf in het basisonderwijs en dat verloochent zich niet
natuurlijk. Zij nam bij deze activiteiten vaak een leidende
rol op zich.
Toneelspelen of dansen gebeurt niet meer bij de Vrouwen
van Nu en ook voor Rie is het verleden tijd na het oplopen
van een beenbreuk.
We zien haar nog wel op de verenigingsavonden. Daar is ze
een trouwe en graag geziene gast.
Wij zetten onze eeuweling dan ook graag in het zonnetje!
Thera Mulder

Foto :
Marianne Korthorst
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Verslag verenigingsavond
september 2017
Doordat Ruth nog steeds geniet van de
”Franse zon”, opende Thera deze eerste
verenigingsavond van het nieuwe
seizoen. Zij verwelkomde de aanwezigen, blij verrast door
de grote opkomst. Na enkele mededelingen over komende
activiteiten, herdachten we in een moment van stilte het
overlijden van een van onze leden, Marietje Hehenkamp. Zij
was een trouw en gewaardeerd lid van de Cultuurhoppers
die haar inbreng zullen missen.
Met veel interesse was er uitgekeken naar de komst van
onze gast op deze avond, natuurfotograaf Henk Ruitenbeek
uit Hooglanderveen en hij kreeg een extra warm welkom
waarna de microfoon voor hem was.
Hij begon met te vertellen dat hij als kind al Tarzan wilde
zijn en droomde van wonen in een boomhut en zwerven
door een oerwoud. Dat was precies wat hij later ging doen,
met zijn camera dieren opsporen, vooral diersoorten die al
lang niet meer waren
gezien. Met dat doel zwierf
hij soms weken aanéén in
zijn eentje door een
Afrikaans oerwoud, sliep
in boomhutten, belaagd
door grote spinnen en
slangen. Uiteindelijk
ontdekte hij het vogeltje
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wel dat al twintig jaar niet meer gezien was. Helaas zat het
op een rots aan de overkant van een ravijn maar met een
sterke telelens zag hij toch kans het beestje te fotograferen
en konden wij het prachtige vogeltje op het grote scherm
bewonderen.
Henk liet ons vele schitterende dia’s zien, overal ter wereld
door hem gemaakt maar ook gewoon in de Arkenheemse
polder. Hij liet beelden zien van zwermen spreeuwen
boven de polder, die door een sperwer werden opgejaagd
en daarom steeds nieuwe formaties creëerden, prachtig om
te zien. Henk vertelde
dat hij na maanden in
het buitenland te zijn
geweest altijd weer blij
was als hij de polder
in kon gaan om
plaatjes te schieten.
Dikwijls moest hij
daarvoor uren
geduldig wachten in
zijn schuilhut voordat hij bijvoorbeeld dat kleine fretje,
waarvan hij zeker wist dat het daar ergens zat, voor zijn
camera kreeg. Dat waren dan hoogtepunten voor hem, net
als de kikkers vangende ooievaars en de wijze waarop zij
die beestjes doden en verslonden. Dan zagen we de natuur
in al zijn wreedheid maar wel zonder onnodige wreedheid.
In Afrika zag Henk menselijke wreedheden op dieren waar
hij nog boos om kon worden en waar hij tegen heeft
proberen te vechten. Dat kwam hem op bedreigingen te
staan en later zelfs op uitzetting uit Zimbabwe.
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Toch gaat hij steeds opnieuw terug, hoe graag hij ook in de
polder rondstruint, altijd knaagt bij hem het heimwee naar
het continent Afrika waar hij 32 jaar heeft gewoond en
gewerkt.
We hebben het geluk gehad dat hij in september in
Nederland verbleef en bereid was om voor ons deze lezing
te geven tussen alle reizen en bezigheden door. Gezien de
vele lovende reacties van de aanwezigen was het een zeer
geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Henk
heeft ons verzekerd dat
hij heel graag nog eens
terugkomt omdat hij nog
zoveel meer heeft om ons
te laten zien en horen en
daar houden wij hem
graag aan.
Henny van Hoek

foto’s: Marianne Korthorst

Lieke van der Vos
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IK (Ruth Westra – Vreedenburgh)
GEEF DE PEN DOOR AAN…
Jeannette van Driel

Provinciale wandeldag Dieren
Op donderdag 31 augustus vertrokken we om 9:30 uur met
8 dames van wandelgroep Stap voor stap richting Rheden
om daar met nog 70 andere dames uit de provincie aan een
wandeltocht te beginnen van ca 14 km. Ook was er de
mogelijkheid om een kortere tocht te maken, maar wij
hadden ons voor de langere versie ingeschreven.
We werden in Rheden ontvangen met een kopje koffie/thee
geserveerd met heerlijke cake/koek. De tocht werd
uitgereikt en we waren er helemaal klaar voor om te
starten. Het was prima wandelweer en waarschijnlijk
hadden we de paraplu niet nodig.
Na 500 m ging het al “mis”. Goed lezen is belangrijk en goed
kijken naar de bordjes is ook wel handig. Kortom, even
wennen dus en de rest van de tocht verliep volgens het
“blaadje”.
De omgeving was heel afwisselend. Met name het deel
door/over de Posbank was behoorlijk pittig.
Klimmen en dalen, uitkijken dat je niet naar beneden
kieperde, even rustig aan doen, elkaar een handje geven en
geoefend als we zijn gaf dat gelukkig geen uitvallers.
Halverwege de tocht was een rustpunt bij een
tennisvereniging en deze keer werden we ontvangen met
heerlijke soep die we nuttigden met onze meegebrachte
lunch.

7

Aan het einde van de
“puzzeltocht” was er
gelegenheid om een
ijsje te scoren en veel
dames maakten daar
gretig gebruik van.
Het zonnetje liet zich
inmiddels goed zien,
dus een extra
genietmoment.
(foto: Jeannette van Driel/staat er dus niet bij)
De tocht was zeer de moeite waard en na afloop werden we
weer getrakteerd op koffie/thee en cake/koek. De
voorbereidingen waren prima geregeld en de verzorging
door de verschillende dames (en een enkele heer) was
super, want ook onderweg werden we door veel
vrijwilligers “in de gaten gehouden”, mocht er zich een
calamiteit voordoen dan kon men dus direct handelen.
Een gezellige
geslaagde dag.
Daar waren we het
allemaal over eens.
IK GEEF DE PEN
DOOR AAN…
Els DelenHoefkens
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Bijeenkomst leeskring ‘De Lettervreters’
Onze leeskring ‘De Lettervreters’ kwam 12
september weer bijeen. De eerste keer na de
zomerstop doen we meestal iets gezelligs samen.
Evenals vorig jaar zijn de dames Gerrie Hummel,
Liesbeth Bouter, Ria Steeneke, Aly Meuleman,
Corry v.d. Linden, Thea Hegge en Gonny
Grotenhuis bij mij thuisgekomen om samen te
dineren. Natuurlijk is er veel ‘bij te praten’. Ik heb
de eerste drie gangen van het diner verzorgd en
Gonny het dessert.
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Het menu bestond uit: carpaccio,
een koude komkommersoep met
daarbij courgettekoekjes, kip met
chocoladesaus en daarbij rijst en
tomatensalsa, dessert tiramisu.
Koffie/thee met macarons.

Tussen de 'gangen' door hebben we gedichten
gelezen. Mooie, emotionele en humorvolle
gedichten. We hebben het bedrag dat we van het
bestuur hebben gekregen
gebruikt om het dinertje te
bekostigen. De foto's geven een
sfeerbeeld.
Het was een gezellige middag
waar we allemaal met veel
plezier op terug kunnen kijken.
Minie Schreurs-Schreurs
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Uit: Het gaat goed met Nederland – Ivo de Wijs
De ark
Toen Noach hoorde: Morgen komt er regen
Toen bouwde hij die avond nog een hele grote ark
Daarna koos hij voor zijn plannetje
Een vrouwtje en een mannetje
Van de dieren uit de hei, de wei, het bos en het safaripark
Alle dieren, twee aan twee dus, wat een feest
Daar was ik nou toch zo graag bij geweest!
Ik had de mussen willen kussen
De kamelen willen strelen
Ik had de haaien willen aaien
De kalkoenen willen zoenen
Ik zou ontbijten met de mijten
En dineren met de beren
Elke buffel kreeg een knuffel van mij
Oh, waarom, waarom was ik er niet bij!
Ik zou de duiven laten eten
Uit m’n hand
Ik zou helpen bij het wassen
Van de olifant
Ik had de slangen willen vangen
En de slakken willen pakken
Met de doggen willen joggen
bij de apen willen slapen
Ik had de vliegen willen wiegen
Met de bijen willen vrijen
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Zelfs de spinnen liet ik binnen, zij aan zij
Oh, waarom, waarom was ik er niet bij!
Zeg, als het weer eens regent, Noach
A.U.B.
Kun je mij dan even bellen
Ik wil mee, mee, mee
Ik had de koeien horen loeien
En de leeuwen horen schreeuwen
Ik was de koeten gaan begroeten
En de snoeken gaan bezoeken
Ik had gehouwen van de kauwen
En ik legde simpelweg de
Beide katten in de watten, heel gastvrij
Oh, waarom, waarom, was ik er niet bij!
De konijnen en de zwijnen,
De chinchilla’s, de gorilla’s,
Alle dieren van de wereld op een rij
Oh, waarom, waarom
Oh, waarom, waarom
Oh waarom, waarom was ik er niet bij!
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De Breigroep is goed bezig.
De groep kwam bij Reneke bij elkaar bij en iedereen had
haar gebreide dekentjes en vestjes meegenomen. Wat leuk
dat ieder dekentje weer helemaal anders is. Ieder bedenkt
zelf de kleuren en steken en dat zorgt ervoor dat er een
hele leuke gevarieerde stapel breiwerk ontstaat.

13

Vindt u het fijn om dekentjes te breien dan kan dat ook
zonder op de bijeenkomsten te komen.
Laat het even weten. Wij houden u dan op de hoogte van
e.e.a. De bijeenkomsten zijn ca. elke 2 maanden
De ene keer komen we bij elkaar in de ochtend, de volgende
keer in de middag.
Op 23 september 2017 werden alle gemaakte werkstukken
ingeleverd:

30 dekentjes
2 sjaals
4 vestjes
1 mutsje
5 paar sokjes

bij de heer Kok van Dorcas

Contactpersoon Reneke Schoneveld mail:
renekeschoneveld@hotmail.com
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Workshop ergotherapie
Mevrouw Lise Brandsma, praktijkhoudend in
Hoevelaken, komt op woensdagmiddag 8 november 2017
de mogelijkheden van ergotherapie uitleggen, toegespitst
op handklachten en met name het voorkomen ervan.
Zij gaat ons demonstreren hoe je op de beste manier kunt
wringen, snijden, schillen etc. zonder je gewrichten te veel
te belasten.
Of hoe je die bewegingen (met hulpmiddelen) minder
belastend kunt uitvoeren.

Even op een rijtje:
Wanneer: 8 november
2017
Waar:
De Rehoboth
Smalle Streek 4 in
Hoevelaken
van 1400 - 16.00 uur
Opgave: op de verenigingsavonden van oktober
(uiterlijk 30 oktober) of bij Thera Mulder
theramulder50@gmail.com
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Activiteitenagenda

18 oktober

Verenigingsavond – OPEN AVOND
Rembrandt

24 oktober

Stap voor Stap
dagwandeling

1 november

Creatieve avond “De Hobbit”
Van Dedemlaan 2 19.15 uur

7 november

Stap voor Stap
middagwandeling

8 november

Workshop
Ergotherapie

15
november

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

17
november

Breien 14.00 uur bij
Helga Gisolf, Van Aalstplein 39

12 december

Stap voor Stap
Huiskamerbijeenkomst

20 december

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

Kopij voor de Nieuwsbrief van oktober graag mailen
vóór 25 oktober naar e-mail:
hvanblotenburg@hotmail.com
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