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                                                   Hoevelaken 
 

 

 

Nieuwsbrief van september 2017 

 Jaargang 62   nummer 6 

 

 

 
 

Woensdag 20 september 20.00 uur 
in Dorpshuis ‘De Stuw’  

 

 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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Welkom, mijn naam is Henk Ruitenbeek.  

Ik ben ervaren natuurfotograaf met passie. 

 

De natuur in haar puurste vorm laten zien. Dat is wat 

ik al 30 jaar met veel overgave en maximale inzet doe. 

Dankzij die jarenlange ervaring ben ik in staat de 

natuur te lezen. En te doorgronden. De natuur draagt 

geen masker. Toont al haar grillen. Ik weet dat feilloos 

in beelden te vangen. 

 

Ik heb als natuurfotograaf gewerkt in landen als 

Zimbabwe, Botswana, Ghana, Zuid-Afrika en Namibië. 

Voor magazines, kranten, boeken  en bedrijven stond 

ik diep in de jungle oog in oog met de meest prachtige, 

maar ook meest gevaarlijke dieren. Waar de 

opdrachtgever ook om vraagt, altijd neem ik dat 

verlangde stukje natuur mee terug. 
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Maar ik breng ook ‘het kleine’ in de wereld in beeld. 

De polder ingaan, zoals ik dat vroeger als kleine 

jongen met mijn vader deed, en laten zien hoe flora en 

fauna met elkaar communiceren. Ik trek mensen 

graag mee in mijn beleving van de natuur. Opdat 

iedereen zich bewust wordt van de schoonheid om 

ons heen. 

 

Fotograferen is dan ook niet het enige wat ik doe. Ik 

geef ook presentaties.  Van polder tot savanne: alles 

komt daarin aan bod. Ik vertel interessante, boeiende 

en soms ook spannende verhalen over mijn 

ervaringen in de rimboe of de Hollandse weide. 
Uiteraard ondersteun ik die met beeld. Welkom.  

 

In 1995 maakte ik het fotoboek ‘Polder Arkemheen’. 

Later werkte ik mee aan twee boeken over de natuur 

in Afrika: Growing with Ghana en Food for thought. 

Momenteel ben ik druk met de productie van een 

oeuvreboek, dat een overzicht van mijn leven als 

natuurfotograaf geeft. Spannende avonturen, 

ontroerende momenten en 

bijzondere beelden wisselen elkaar 

daarin af. 
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      Leeskring 

 ‘BoekenBomen’  

        op stap 

 

 

 

 

Even voorstellen. Onze leeskring bestaat uit 7 leden, 

in alfabetische volgorde:  

Ank Blank, Heleen van Blotenburg, Ineke van Eerden, 

Thera Mulder, Loes Schuengel,  Agnès Stolwijk  en  

Greet Wortel. 

In het najaar van 2006 zijn we gestart en ons 10-jarig 

bestaan moest natuurlijk gevierd worden. Maar zoals 

dat gaat bij druk bezette vrouwen vonden we pas op 

11 mei 2017 de dag dat iedereen kon. We besloten om 

naar Beeldengalerij Het Depot in Wageningen te gaan, 

daar te lunchen en dan de tuinen te bekijken. Zo 

gezegd, zo gedaan zou je zeggen maar helaas konden 

op het laatste moment Ineke en Heleen toch niet mee.  

We zijn uiteindelijk wel gegaan maar hebben meteen 
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besloten om nog een keer op stap te gaan maar dan 
wel met allemaal. 

Maar nu 11 mei. Het is prachtig weer en we passen 

met z'n vijven in één auto. We praten bij en arriveren 

op tijd in Wageningen waar we door Het Depot zullen 

worden rondgeleid. We wachten nog even op een 

andere groep maar gaan dan van start in dit museum 

waar allemaal beeldhouwwerken te zien zijn. En waar 

je gratis naar binnen mag. Dat komt omdat het 

museum gefinancierd wordt door een ondernemer uit 

de verpakkingsindustrie. Hij vindt dat hij verdient aan 

de gemeenschap en dat de winst dan ook weer ten 

goede moet komen aan de gemeenschap. Een 

prachtige visie vinden wij. (Voor meer informatie zie 

www.utopa.nl) En intussen wordt tijdens de 

rondleiding een beroep gedaan op onze fantasie om te 

vertellen wat een werk voor gedachten bij ons 

oproept. Daarna vertelt de gids wat een werk 

voorstelt en wat de 

bedoeling van de 

kunstenaar is. Maar 

onze mening heeft 

evenveel waarde. 
  

Na de rondleiding 

bekijken we nog wat 

beeldhouwwerken en 
gaan dan lunchen.  
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Foto’s: Thera Mulder 

Op de kaart staan originele gerechten met bijzondere 

ingrediënten in de rauwkost verwerkt. Maar wat wil 

je ook in Wageningen, centrum van de 

voedselwetenschap. En het smaakt ook nog erg 

lekker. We vervolgen de dag met een wandeling door 

Arboretum De Dreijen waarbij we profiteren van de 
kennis van planten en bloemen van Loes.  

We sluiten de dag af met een kopje koffie en keren 

zeer tevreden huiswaarts. Het tientje van de subsidie 

hebben we goed besteed en bij ons uitstapje met z'n 

zevenen gaan ook Ineke en Heleen dit geld nog 

gebruiken. En tot slot: als u ook eens naar Het Depot 

wil dan kunt u informatie vinden op www.hetdepot.nl. 

Het is zeer de moeite waard! 

 

Mei 2017, Greet Wortel 
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Verslag 

verenigingsavond  

mei 2017 

Bij afwezigheid van Ruth 

opende vice -voorzitster 

Thera deze, alweer laatste 

verenigingsavond van dit 

seizoen en heette iedereen 

welkom. Zij blikte kort terug op wat we deze winter 

met elkaar hebben beleefd en gedaan hebben, de vele 

mooie fiets- en wandeltochten, het bridgen en 
handwerken en nog veel meer. 

Hierna gaf zij de heer Jan van der 

Schee uit Utrecht het woord.  

Hij was in zijn arbeidzame leven 

leraar wiskunde maar had daarnaast 

grote belangstelling voor beroemde 

personen uit het verleden, van 

Churchill tot Charlie Chaplin en van 

Thomas Mann tot Maria Callas. Wij hadden voor die 

laatste beroemdheid gekozen en over haar vertoonde 

meneer zijn prachtige diaklankbeelden met 

gesproken tekst.  

 

 

 

 

                       Lieke van der Vos 
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Maria Callas werd door velen 

gezien als de grootste 

operazangeres van de 20ste 

eeuw. Zij trad als vierjarige al 

op. Haar grootste roem bereikte 

zij in de jaren vijftig en ze 

verscheen ze op alle grote podia 

ter wereld. Meneer liet daar 

beelden van zien en horen. 

Zij werd gezien als een meester in het interpreteren 

van de rollen die zij zong, zowel met haar stem als 

met haar lichaam. Zij stelde hoge eisen aan zichzelf 

maar ook aan anderen en dat bracht haar vaak in 

conflict met collega’s en theaterdirecteuren wat haar 

telkens weer negatief in de publiciteit bracht.    

Ook haar privéleven ging niet 

over rozen. Haar eerste 

huwelijk liep stuk en de 

relatie die zij daarna kreeg 

met de Griekse 

scheepsmagnaat Onassis 

werd een drama.  

 

Hij liet haar zitten en ging 

verder met Jackie Kennedy.              
                                                                   foto’s: Jeannette van Driel 
Maria begon zich steeds meer terug te trekken uit het  

openbare leven en stierf op 54-jarige leeftijd aan een 
hartaanval in haar appartement in Parijs. 

Henny van Hoek           
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Marietje  

Hehenkamp – van Loon 

1933 – 2017 

 

In memoriam 

Marietje Hehenkamp was al jaren lid van de culturele 

kring  ‘De Cultuurhoppers’. Zij was binnen de kring 

een zeer geliefd persoon. Haar interesse in de kunst 

was groot, en ook haar belangstelling voor de andere 

leden in de kring. Thuis had zij veel kunst en dit jaar 

had zij nog een mooi schilderij van Floris Schrijver uit 

Hoevelaken aangeschaft, waar zij heel blij mee was en 

dat zij een mooi plekje  had gegeven in haar 

woonkamer. 

De verenigingsavonden bezocht zij ook trouw, ze 

kwam dan toch maar vanuit Amersfoort naar 

Hoevelaken. 

Wij gaan Marietje heel 

erg missen. 

Meta  Kreikamp 
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Marietje 3e van rechts.         Foto: Marianne Korthorst 

Marietje Hehenkamp – van Loon 

Al vanaf het begin van de oprichting van de Breigroep 
was Marietje een enthousiast deelneemster. Ze kocht 
mooie wol en gebruikte diverse moeilijke steken om 
van het babydekentje iets moois te maken.  
We werden 24 februari nog hartelijk welkom geheten 
in haar mooie appartement in Amersfoort maar bij de 
volgende breiochtend op 21/4 was ze er al niet meer 
bij.  

We missen een heel sympathieke en enthousiaste 
vrouw.  

Namens de Breigroep,    
Reneke  

We zullen haar herdenken 

tijdens de Verenigingsavond op 

20 september a.s. 



11 
 

        

We ontvingen  

bericht van overlijden van 

 

mevrouw  
G.J.H.(Truus) Visscher – Steem  

 

We hebben haar herdacht tijdens de 

Verenigingsavond in mei. 
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Provinciale 
Bridgedrive 

2017 
donderdag  

28 september 
2017 

 
De Provinciale Bridgedrive die ieder 
najaar plaatsvindt, wordt deze keer 

georganiseerd door de afdeling 
Hoevelaken. 

 
De inschrijving kan 

 vanaf nu tot 14 september. 
 
Programma: 
  9.15 – 10.00 uur ontvangst met koffie 
 
10.15 – 12.30 uur bridgen 
 
12.30 – 13.45 uur lunch 
 
13.45 – 16.00 uur bridgen 
 
Er is plaats voor 50 paren.           
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Wanneer: donderdag 28 september 2017 
Waar: 
‘De Belleman’, Eendrachtstraat 97,  
3785 KT Zwartebroek 
Kosten: leden €24,00 p.p. 
       niet-leden €26,00 p.p. 
 
Opgave: per mail tot 14 september bij  
Annelies Eilander-Silvius: aemsilvius@live.nl 
(per paar, beide deelneemsters vermelden en 
afdeling van Vrouwen van Nu) 
 
Geld overmaken naar rekeningnummer: 
NL 31 RABO 0302 2429 61 t.n.v.  
Vrouwen van Nu Hoevelaken  
 
Bij betaling namen van deelneemsters en 
datum bridgedrive vermelden 
Betaling is bevestiging van inschrijving. 
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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 

september en oktober (uiterlijk 30 oktober) of 

bij Thera Mulder theramulder50@gmail.com 

 

Deelname aan deze workshop is gratis. 

mailto:theramulder50@gmail.com
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Extra creatieve avond 

1 november a.s. 

 

Voor leden die zelf een cadeautje willen maken voor 

de feestdagen van komende winter bieden we de 
gelegenheid om iets moois te maken. 

Op woensdagavond 1 november komt Violette van 

de Spek in de Hobbit en het is de bedoeling dat we 

onder haar leiding een kaarsenplateau(tje) gaan 

maken van mozaïekwerk. In principe is dit plateau, 

ook voor mensen die niet zo creatief zijn, te maken. 

De keuze van afwerking bepaalt voor een groot deel 

hoe moeilijk je het jezelf maakt. 

Op de avond zelf kan het werkstuk niet gevoegd 

worden omdat het eerst moet drogen. Thuis is dit niet 

moeilijk te doen, materiaal en aanwijzingen voor het 

voegen krijgt u mee. Eventueel wil Violette dit ook 

doen, dan kan werkstuk later bij Anne-Lies opgehaald 
worden. 

Op haar website: mozaiekcreatief.nl vind je meer 
informatie. 
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Dit is een vrij kostbare workshop en daarom heeft het 

bestuur besloten om een eigen bijdrage van € 5- te 

vragen.  

Deze avond is bedoeld voor alle leden van onze 
vereniging.  

Even op een rijtje: 

wanneer: woensdagavond 1 november 

waar: De Hobbit,  Van Dedemlaan 2 in 

Hoevelaken 

om: 19.15 uur  

(we kunnen dan echt om 19.30 beginnen) 

Bijdrage: € 5,- 

Maximaal aantal deelnemers 25 personen  

(vol=vol) 

Inschrijven vóór 25 september 

bij Anne-Lies van der Woerd-Blaas  

Tel: 030-2536118 of 06-40500447 

en  email: annelies@blaas.nu 

 

 

 

mailto:annelies@blaas.nu
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Voor de zomerstop had ik geschreven, dat er een 

nieuwe rubriek zou starten in de NB, n.a.v. een vraag 

in de enquête om meer bekendheid te geven aan de 
activiteiten van de diverse kringen. 

NIEUW IN DE NIEUWSBRIEF:  

IK GEEF DE PEN DOOR AAN 📝🖌... 

Ik heb zelf de spits afgebeten door een stukje te 

schrijven over Vrouwentroef, onze bridge-activiteit 
op donderdagmiddag en gaf "DE PEN DOOR AAN”…. 

Dat was niet zo handig om te doen in de laatste NB 

voor de zomerstop, daar niemand er meer aan 

gedacht heeft om "DE PEN” op te nemen en een stukje 

op te sturen naar Heleen. 

Opnieuw zal ik DE PEN oppakken en iets schrijven 

over de (bijna) afgelopen zomermaanden. 

De verenigingsavonden liggen stil, voor ons als 

bestuur wel even prettig  deze adempauze. Ook de 

meeste activiteiten liggen stil, zoals de leeskring en 
bridgekring waar ik aan deelneem.  

Daarvoor in de plaats waren er de drie 
koffieochtenden op het terras van De Haen.  

Het prettige van die ochtenden is, dat je er zo naar toe 

kunt gaan en net zo lang of kort kunt blijven als het 
jou uitkomt. 

Dit keer werd het eerste kopje koffie aangeboden 

door het bestuur, wat zeker gewaardeerd werd.  
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De opkomst was alle ochtenden ongeveer 20 

vrouwen, die zeer geanimeerd met elkaar konden 

bijpraten. Het weer werkte redelijk mee en er kon 
gebruik worden gemaakt van het terras. 

Als bestuur hebben we een leuk uitje gehad naar o.a. 

het Tegelmuseum in Otterlo met een rondleiding door 

Ger de Ree, wat hij geweldig deed. Zonder hem 

zouden we waarschijlijk weer snel buiten hebben 

gestaan, omdat het je dan minder zegt. 

De foto getuigt van onze interesse in wat hij vertelde. 

 foto: Ruth Westra 

Het is alweer bijna september, alles gaat weer 

draaien, de verenigingsavond is er weer in september 
en de nieuwe NB ligt bijna klaar. 

Ik hoop van harte, dat DE PEN nu door een lid wordt 

opgenomen en dat diegene een stukje schrijft over 

haar activiteit binnen/ met een groep voor de 
volgende NB. 

 IK GEEF DE PEN DOOR AAN 📝🖌.... 

 

Ruth Westra- Vreedenburgh 
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Activiteitenagenda 
 

september 
Fietsen elke dinsdagmorgen   

Vertrek 9.00 uur vanaf De Brink bij het 
carillon 

8  september 
Breien 10.30 uur 

Reneke Schoneveld, Oranjelaan 5 

20 september 
Verenigingsavond  

in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur 

26 september 
Stap voor Stap 
dagwandeling 

28 september 
Provinciale Bridgedrive in Zwartebroek 

zie nieuwsbrief  

3 oktober 
Stap voor Stap 

middagwandeling 

18 oktober 

 
Verenigingsavond – OPEN AVOND 

Rembrandt 
 

24 oktober 
Stap voor Stap 
dagwandeling 

1 november 
Creatieve avond “De Hobbit”  

Van Dedemlaan 2 

7 november 
Stap voor Stap 

middagwandeling 

8 november 
Workshop 

Ergotherapie 

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

mailto:hvanblotenburg@hotmail.com
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Week van 

de 

Aandacht 

2017 

 

Aandacht geven en krijgen is belangrijk.  

 

We dagen ook jou uit om tussen 22 en 29 september iets 

extra’s te doen voor een ander: 

▪ Nodig iemand uit op de koffie 

▪ Bak samen een taart 

▪ Ga samen wandelen (met de hond) 

▪ Of doe iets anders leuks 

Heb je wat voor een ander gedaan? Kom samen met deze 

persoon naar het afsluitende feest op vrijdagmiddag 29 

september. Toegangskaarten met informatie over het feest kun 

je tussen 22 en 29 september afhalen bij Sigma Nijkerk, 

Frieswijkstraat 99. 

De hele gemeente Nijkerk doet mee! 

Deel wat jij hebt gedaan op de facebook pagina: 

https://www.facebook.com/attentionchallenge/.  

Als dank voor je inzet krijg je op het feest een presentje. 

 

 
Wil je meer informatie over de Week van de Aandacht of 
over de Attention Challenge? Neem dan contact  
op met Sigma Nijkerk: 033-2474830 of info@sigma-nijkerk.nl.  
 

https://www.facebook.com/attentionchallenge/
mailto:info@sigma-nijkerk.nl

