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Jaargang 62 nummer 8

Woensdag 15 november 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
1

Zout

Door de eeuwen heen heeft zout steeds een belangrijke rol
gespeeld, we hebben het nodig, zout gaat bederf tegen en
het zijn vooral deze eigenschappen waardoor het zo’n
belangrijke plaats heeft verworven. Het is niet voor te
stellen dat, hoe gewoon het nu ook is te krijgen, het tot
betrekkelijk kortgeleden een van de meest gewilde
producten uit de geschiedenis was en hoe inventief men
moest zijn om het te winnen, verhandelen, transporteren,
er hongersnood mee werd voorkomen.
Misschien heeft u altijd alles al willen weten over hoe zout
gewonnen wordt.

De heer Schuyl uit Zoetermeer
kan u er alles over vertellen.

U zult versteld staan over de buitengewoon bijzondere
wijze waarop die zoutwinning al eeuwenlang plaats vindt.
Door middel van een diapresentatie laat meneer u
kennismaken met wat hij allemaal heeft ontdekt.

2

Verslag verenigingsavond
oktober 2017
Vele belangstellende dames
en een tiental heren
kwamen naar de open
avond om te luisteren naar
de heer Jacques Hendrikx
uit Amsterdam. Hij kwam ons vertellen over Rembrandt,
diens leven en werken en dan vooral over zijn grootste
doek, De Nachtwacht.
Voorzitter Ruth heette ons allen welkom, deed enkele
mededelingen betreffende de komende workshop
ergotherapie en de extra
creatieve avond. Daarna
gaf zij het woord aan de
heer Hendrikx die
meteen voortvarend van
start ging met zijn
verhaal. Hij vertelde dat
hij geen
geschiedkundige is maar
neerlandicus, theaterwetenschapper en schrijver van negen
boeken.
Voor het schrijven van zijn boeken verbleef hij voor
onderzoek veel in het Stadsarchief van Amsterdam waar,
zoals hij zei, de geschiedenis van de stad tot in de kleinste
details staat opgeschreven. Ook over Rembrandt vond hij
daar zoveel informatie dat hij besloot om
stadswandelingen te gaan maken met belangstellenden,
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de zogenaamde
‘Nachtwachtwandelingen’.

Hij start dan in
de JodenBreestraat waar Rembrandt woonde en wandelt
vervolgens langs de plekken waar Rembrandts werk hing,
zoals het nieuwe stadhuis, nu Paleis op de Dam, waar het
honderd jaar bleef hangen. Omdat het niet paste op de
muur waar het moest komen te hangen werd er rechts een
meter en links een halve meter van het doek geknipt!!
Ook in de Doelen, een gebouw waar de heren die op de
Nachtwacht staan afgebeeld, oefenden met hun wapens,
heeft het doek vele jaren gehangen. Het hing daar in de
rook, kruitdamp en lijflucht van vele heren voor het werd
overgebracht naar het
stadhuis en veel later naar
het Rijksmuseum.
Meneer liet ons kennis
maken met zeven heren op
het doek van wie hij de
namen en hun beroep heeft
achterhaald.
4

Ook liet hij ons zien door middel van een uitvergroting, dat
Rembrandt een stukje van zichzelf in het doek heeft
verwerkt, één oog, een stukje voorhoofd en een deel van
zijn schildersbaret. Meneer is er ook van overtuigd dat het
meisje op de voorgrond Saskia is, de vrouw van Rembrandt.
Hij vergeleek het gezicht van het meisje met een schilderij
van Saskia en inderdaad zagen ook wij een sterke
gelijkenis. Zo leerden we allerlei kleine details te
onderscheiden die je als ‘gewoon’ bezoeker van het
Rijksmuseum waarschijnlijk niet op zou merken.
Rembrandts leven speelde zich voornamelijk af in een
kleine driehoek van het oudste gedeelte van Amsterdam tot
hij, doordat hij failliet ging, moest verhuizen naar een
kleine woning in de Jordaan waar hij op 63-jarige leeftijd
stierf.
Meneer Hendrikx had een boeiende manier van vertellen,
er zat vaart in en soms droge humor waardoor iedereen
aandachtig bleef luisteren en de avond omvloog.

Nu nog de
Nachtwachtwandeling maken…
Henny van Hoek

Foto’s: Jeannette van Driel
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We ontvingen bericht van overlijden van
H.M. (Helga) Laseur – Fontein
We zullen haar herdenken tijdens de
Verenigingsavond van november
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Commissie-uitje
2017
We gingen niet uit! Er moest juist gewerkt worden
op 11 oktober jl.
Onder de deskundige leiding van Vera de Boer en
haar vriendin Ria, waren zo'n 20 Vrouwen
(commissieleidsters en bestuursleden) aan het
hobbyen in de Hobbit. En niet zonder resultaat. De
onderstaande foto's laten dat zien. Vera en Ria
hadden voor ieder van ons tevoren een pakketje
gemaakt van basisbenodigdheden.
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En stap voor stap werkten we aan de hand van de
aanwijzingen van Vera/ de helpende hand van Ria
aan het samenstellen van een prachtige
herfstkrans.
Met een tevreden gevoel (en een prachtig stuk)
keerde iedereen huiswaarts.
Het was een geslaagde activiteit.
Thera Mulder

Foto’s: Ruth Westra
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Provinciale
Bridgedrive
september 2017
Alet Ribot heeft geassisteerd
bij het financiële gedeelte.

Dank !!
Annelies Eilander heeft de organisatie van deze dag namens
onze afdeling op zich genomen.
Rob v.d. Berg
is de wedstrijdleider
1e prijs Tilly Brinkhuis en
Aly van Haarlem
2e prijs:
Riek Boesveld en Joke Went
uit Brummen

3e prijs: Loes v.d. Brug en
Joyce Ubbink
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Een geslaagde bridgedrive waaraan 42 paren
deelnamen
Voor meer foto’s zie de website:
www.vrouwenvannuhoevelaken.nl
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Leeskring
’t Ezelsoor

Wij, leden van de
leeskring ’t Ezelsoor, hoorden in het voorjaar dat
we € 10,- per lid kregen om te verbrassen. Help,
wat moesten we daarmee?
Maar, al pratend ontstond het idee dat we er wel
iets met boeken mee moesten doen. Een bezoek

aan een uitgever of drukkerij lag voor de hand.
Tot ons grote geluk bood Ineke v.d. Kamp zich aan
om uit te zoeken wat er mogelijk was.
Zij vond “de vrije uitgevers”, een bedrijf aan de
Kleine Koppel in Amersfoort dat ons wilde
ontvangen om ons wat wegwijs te maken in
boekenland.
Woensdag 18 oktober zijn we daar op bezoek
geweest en hebben gehoord dat het schrijven
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natuurlijk de eerste stap is maar dat er nog vele
moeten volgen voor wij, lezers, een boek in de
boekhandel kunnen kopen of in de bieb kunnen
lenen. Een boek wordt geredigeerd en
gecorrigeerd en krijgt een goede (pakkende) titel.
Verder wordt er een cover ontworpen en de
opmaak van het boek geregeld. Ook niet
onbelangrijk, er wordt een prijs afgesproken. Dan
volgen: de drukker, het binden en de verzending.
Alle boeken gaan naar het Centraal Boekhuis in
Culemborg van waaruit de verzending door heel
Nederland plaatsvindt.
Veel wijzer zijn we daarna bij de buren in
restaurant Kroast gezellig gaan lunchen.
En toen…………………………was het geld op.
Greetje Rond

Foto’s: Ruth Westra
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Zwerfafval, wie
kent het niet?!
Vooral het plastic
afval is een groot
probleem.
In onze oceanen
en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door
verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit
elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige
verontreiniging, want plastic verteert niet langs
biologische weg. De oceanen beslaan 72% van het
aardoppervlak en zijn onze voornaamste
zuurstofleveranciers. En voor meer dan de helft
van de wereldbevolking is de oceaan de
voornaamste voedselbron.
Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk.
Door het uiteenvallen van plastics in kleine
deeltjes verandert al ons zeewater in een
wereldwijde soep van microplastics of Plastic
Soep. Ook komen er giftige stoffen uit de plastics
vrij. Allerlei dieren die in of van de zee leven zien
plastic afval en microplastics voor voedsel aan.
Hiermee dringt dus het vaak giftige afval onze
voedselketen binnen.
De plastic verontreiniging van het zeewater kan
onze gezondheid ernstig schaden. Het overgrote
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deel van deze verontreiniging is afkomstig van het
land. Plastic afval wordt geloosd door de industrie
en in steden en zoekt een weg naar zee via
rivieren, kanalen en havens.
Wij allemaal doen boodschappen bij de
supermarkt. Tegenwoordig krijg je –gelukkig-geen plastic tas meer mee bij de winkels, maar is
het weer gewoon om je eigen boodschappentas
mee te nemen.
Fruit en groenten eten we ook allemaal. Bij de
supermarkt pak je dan een plastic zakje om de
waren in te stoppen. Zo gebruiken we dus elke dag
ongemerkt veel plastic zakjes. Plastic zakjes gaan
bij het plastic afval dat ingeleverd en gerecycled
kan worden. Toch levert dit niet altijd de gewenste
resultaten op.
Dat kan anders.
Al een paar jaar heb ik in mijn boodschappentas
stoffen zakjes die bij de supermarkt gevuld worden
met groente en fruit. De zakjes zijn sterk, goed
afsluitbaar en wasbaar en gaan heel lang mee. De
sticker met de prijs plak je er zo bovenop.
In ons jaarverslag van 2016 staat o.a. dat onze
vereniging zich actief opstelt voor de
leefbaarheid in de samenleving.
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Wat zou het geweldig zijn als alle Vrouwen van Nu
binnenkort in hun boodschappentas deze zakjes
hebben en geen gebruik meer maken van de plastic
zakjes van de supermarkt.
Hoeveel plastic afval zou dit schelen?
Deze zakjes zijn in
verschillende maten te koop bij
www.greenjump.nl
2 stuks ongeveer € 6,00
Maakt u zich ook zorgen? Laten we dan een vuist
maken tegen de plastic soep en gezamenlijk de
zakjes inkopen en gebruiken.
Subsidiegeld zou hier goed voor te gebruiken zijn!!!
Reacties zijn welkom bij Els Delen
delenhoefkens@planet.nl

Ik geef de pen door aan
Lieke van der Vos-Berkhout.
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Activiteitenagenda
7 november

Stap voor Stap
Middagwandeling

8 november

Workshop
Ergotherapie ‘De Rehoboth’ 14.00 uur

15 november

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

17 november

Breien 14.00 uur bij
Helga Gisholt, Van Aalstplein 39

12 december

20 december

Stap voor Stap
Huiskamerbijeenkomst

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur
Emil van Lent

4 januari

Nieuwjaarsontmoeting

17 januari

Jaarvergadering

Kopij voor de Nieuwsbrief van december/januari graag mailen
vóór 22 november naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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