
 

 

 

 

Nieuwsbrief van april 2018 

Jaargang 63 nummer 4 

 

Woensdag 18 april 2018     20.00 uur 

in Dorpshuis ‘De Stuw’ 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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Op deze avond komen we in Franse sferen 

want de heer Andy Arnts geeft een lezing 

genaamd: ‘Montmartre Mon Amour’.  

Rond 1900 was Montmartre hét centrum van 

de artistieke avant-garde en het populairste 

uitgaanscentrum van Parijs. Er verrezen 

talrijke cafés, veelal bezocht door kunstenaars 

als Picasso en Henry de Toulouse Lautrec.  

Andy laat deze roemruchte tijden herleven in 

een interactieve lezing met boeiende verhalen, 

muziek en filmbeelden en….. we mogen 

meezingen met bekende Franse chansons… 
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Workshop 
Tekentaal 

 
Met 13 vrouwen 

waren we die 
woensdagmiddag 

naar de Hobbit 
gekomen om kennis 

te maken met 
'tekentaal'. 

 
Foto: 
Ruth Westra - Vreedenburgh 

 
Josée van der Staak, die deze middag verzorgde, 
kenden we al van haar liedjesprogramma, maar nu 
kregen we met haar te maken in haar rol als 
tekentherapeute. 
Het thema voor de middag was samenwerking.  
Josée begon met het gegeven dat iedereen kan 
tekenen. Alleen zijn wij daar met het opgroeien 
anders tegenaan gaan kijken. Als kinderen een jaar of 
zeven zijn verliezen ze hun spontaniteit. Want dan 
krijgen ze het inzicht dat hun tekening niet precies 
overeenkomt met hetgeen wordt waargenomen. Het 
wordt niet meer mooi gevonden en in veel gevallen is 
de conclusie dat ze dus niet kunnen tekenen.  
Maar dat is helemaal niet belangrijk, benadrukt Josée.  
Iedereen tekent op zijn/haar eigen wijze en elk 
resultaat is goed.  
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We deden een heel kort voorstelrondje: het noemen 
van je naam en je talent t.a.v. samenwerking (dus 
organiseren, luisteren, ruimte geven etc.) 
Daarna gingen we dat concretiseren door als tweetal 
te werken aan een tekening bestaande uit stippen en 
lijnen.   Dit leverde heel verschillende resultaten op. 
Als aanzet naar de volgende opdracht hield Josée toen 
een meditatieve inleiding. De opdracht was het maken 
van een tekening van het beeld dat zich in je hoofd 
had gevormd terwijl ze sprak. Er bleken figuratieve en 
abstracte tekeningen te zijn gemaakt. We bekeken er 
een paar. Josée wist daarbij de juiste vragen te stellen 
zodat die 'simpele tekeningen' ineens toch veel 
inhoud bleken te hebben.   
 
Wat de beelden in je tekening, de kleuren die je kiest, 
je te zeggen hebben? Daar kan je alleen als tekenaar 
de antwoorden op geven. Mits daar de goede vragen 
bij gesteld worden.  
En dat kan Josée. Een paar aanwijzingen: de 
bovenkant van de tekening zegt iets over de hulp die 
je in je leven hebt ontvangen, de linkerkant zegt iets 
over het verleden, de rechterkant over de toekomst 
en de onderkant over de zaken waar je aan moet 
werken/nog moet leren.  
We waren allemaal onder de indruk. 
Als afsluiting maakte iedereen een elfje 
gedichtje van 1 -2 -3-4-1 woord(en) over onze 
ervaring van die middag en lazen die aan elkaar voor. 
Het was een hele waardevolle middag. 
 
Thera Mulder  
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Viering Internationale 
Vrouwendag 

 
 
 
 
 
 
 

 
Met voldoening en 
plezier kijken wij, 
Tineke Burger, Trees 
Brouwer en ik, terug 
op de viering van 
Internationale 
Vrouwendag op 6 
maart.  
 

Tineke, Trees en Han 
 
De opkomst was geweldig. Er waren maar liefst 140 
vrouwen. De soesjes met het vrouwenlogo, gekregen 
van bakker Toebast, waren heerlijk en dat gold ook 
voor de hapjes in de pauze, waarvoor we de 
ingredie nten kregen van Albert Heijn en Jumbo. Net 
zoals vorig jaar 
waren ze 
klaargemaakt door 
Quirina Schippers.        
. 
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Friederike Weisner, directeur van Theater en Filmcafe  
De Lieve Vrouw in Amersfoort, verzorgde een heel 
persoonlijke opening.  
 
Omdat solidariteit voor ons altijd een belangrijk 
onderdeel is van de Vrouwendag, deden we evenals 
ieder jaar mee met de actie van Amnesty 
International. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze keer ging het om Azza Soliman in Egypte, die 
zich inzet voor vrouwen die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, verkrachting of 
marteling. In de pauze was het zo druk dat er jammer 
genoeg weinig kaarten met een groet aan haar, 
werden getekend. Ook voor de ondertekening van de 
petitie aan de Egyptische president was weinig 
aandacht. Solidariteit met vrouwen in ons eigen dorp, 
die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, was 
mogelijk door het doen van een 
bijdrage in de broodtrommel.  
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Over het optreden van Inez Timmer met haar solo-
musical Mademoiselle Chanel was iedereen 
enthousiast. Knap zoals ze met haar toneelspel en de 
mooie chansons deze voorstelling over het leven van 
Coco Chanel neerzette. We hebben alleen maar 
positieve geluiden gehoord.  
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Bij het weggaan was er voor 
bijna alle vrouwen een mooi 
organza-zakje met daarin een 
proefflaconnetje parfum 

Chanel nr. 5, een waxinelichtje met het vrouwenteken 
en een gedichtje van Toon Hermans. Het was hierbij 
op is op, want er waren veel meer vrouwen dan 
waarop we gerekend hadden.     
 

                     
    Foto’s; Marianne Korthorst 

Ik heb met dit stukje nog iets goed te maken. Naast de 
bloemen van KIKI, de gift van de DA-drogist, de 
Kringloopwinkel en Amnesty International, kwam de 
grootste financie le bijdrage van de Vrouwen van Nu. 
Het was mijn bedoeling om daar aan het eind van de 
avond nog iets over te zeggen en dat heb ik niet 
gedaan. Daarom wil ik het bestuur op deze plek nog 
eens bedanken voor hun royale gift voor deze avond.  
Niet alleen het bedrag was voor ons belangrijk, maar 
we hebben ons hierdoor echt ondersteund gevoeld.  
Het was voor ons de laatste keer dat we zo'n avond 
hebben georganiseerd. Ik heb nog steeds een stille 
hoop dat er een paar vrouwen zullen komen die dit 
van ons over willen nemen.   
 
Han Both-Reitsma  
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Verslag van de 

verenigingsavond van  

21 maart 2018 

 

Voor een goed gevulde 

zaal heette Ruth iedereen welkom, daarna gaf zij het 

woord aan de heer Leendert de Boer, spreker van 

deze avond.  

Dhr. de Boer is onder andere gids van het IVN Nijkerk, 

voormalig docent biologie, publicist van 2 boeken, 

over zijn ontdekkingen en natuurcultuurhistorische 

verhalen.                                                                                        

Hij kwam ons vertellen over het landschap en het 

ontstaan van gehuchten rond Nijkerk.  

Voor de pauze vertelde hij: ‘In een ring om Nijkerk 

waren 18 landgoederen’.                                                                         

De gronden hierom heen werden bewerkt door arme 

mensen, mensen in een oud landschap.          

Van 1910 tot aan de 2e Wereldoorlog heerste er grote 

armoede in de Gelderse Vallei.                                                                                                                      
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Op oude kaarten van 1848 ziet men de eerste 

gehuchten. Om arme mensen, die geen werk hadden 

en die (naar men zei) lui waren, aan werk en eten te 

helpen ging men rond 1810-1820 gratis kavels  

uitgeven. Deze kavels waren klein en lagen midden op 

de hei, want dan had men geen last van ze. Eerst 

moest dan de heide afgeplagd worden, daaronder 

kwam zandgrond tevoorschijn en die moest dan eerst 

weer bemest worden.                                                                                                                  

                        
 

Huisjes bouwde men van afvalstenen van de 

tabaksschuur, onderkomens van de zo genoemde 

keuterboeren. Zo ontstonden er gehuchten. Vrouwen 

zorgden voor het land, de kippen, het varken en de 

koe. Men hield schapen op de hei voor de mest, bijen 

voor de honing en van rijshout maakte men bezems.                                               

Had men wel wat inkomen dan kon men land van de 

R.K.-kerk pachten; deze kavels waren groter en 

anders van vorm. Als de ouders overleden kon alleen 

de oudste zoon erven. De andere kinderen gingen 

naar de stad en werden paupers, of ze gingen in het 

leger of naar  zee.                                                                                                

Een gehucht wordt een dorp als er kerk of kapel komt. 
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Een dorp wordt een stad als het rechten krijgt. 

Nijkerk is een veste, want het heeft geen rechtspraak 

en geen juristen.                                                                                                                                       

De Kruishaarseweg telde in 1950 nog 10 arme 

gezinnen. Nu wonen er welgestelden.                                                                                                                                               

Nog enkele wetenswaardigheden:                                                                                                                      

Omdat de Brede Beek niet genoeg water had is er 

vanaf Zwartebroek een kanaal naartoe gegraven. ’t 

Woud betekent Woeste grond. De landgrens was 

vroeger een houtwal met sloot ernaast, later kwam er 

prikkeldraad. Wat vroeger kaal was is nu mooi 
begroeid. Een ijsvogel eet goudvis. 

Na de pauze werden er nog 

dia’s vertoond, die het verhaal 

illustreerden. Het is jammer, 

dat de dia’s niet tijdens de 

lezing werden vertoond, want 

dan was het verhaal mooier en 

duidelijker overgekomen. Al met al toch een leerzame 

avond. 

Hierna bedankte Ruth onze 

spreker en wenste ons een 

goede thuiskomst. 

Angelique van Essen                                                                                                                                                        

                               Foto’s: Marianne Korthorst 

     

 

Kaart: Anne-Lies v.d. Woerd 
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Activiteitenagenda 

 
 
 

   3- 10 – 17 -24 april 

 
 

Fietsen  
verzamelen 9.30 uur voor  

Dorpshuis ‘De Stuw’ 
 

 
    3 april 

 
Stap voor Stap    Middagwandeling 

 

11 april 
 

Reisje naar Texel 
 

 
 

18 april 

 
Verenigingsavond  

in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur 
 

 
23 april 

 
Breien bij Greet Luth 

Asterlaan 1  13.30 uur 
 

 
  

24 april 

 
Stap voor Stap  

Wandeling met gids 
 

 
 

1 – 8 mei 

 
Fietsen  

verzamelen 9.30 uur voor  
Dorpshuis ‘De Stuw’ 

 
 

16 mei 
 

Wandeldag in Twello 
 

 
 

16 mei 

 
Verenigingsavond  

in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief van mei graag mailen                                                                                                                                                      
vóór 28 april   naar email: hvanblotenburg@hotmail.com 
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