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OPEN AVOND
GASTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM OP DEZE OPEN
AVOND!

Koninklijke Burgers’ Zoo
Mevrouw J. van Nieuwstadt-van Hooff
Woensdag 17 oktober 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

U mag uw partner, vriendin,
buurvrouw/man, naar deze avond
meenemen.
Welkom!

Wie is er niet ooit in Burgers Zoo geweest,
als klein kind met ouders, tijdens een
schoolreisje en later met eigen kinderen of
kleinkinderen?
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Mevrouw van Nieuwstadt-van Hooff
uit Bilthoven is de zus van Jan en Antoon van
Hooff en groeide net als haar broers letterlijk op
in Burgers’ Zoo.
Zij komt ons vertellen over de honderdjarige
geschiedenis van het park, hoe het begon en hoe
het kon uitgroeien tot wat het nu is, een
gigantisch park waar je een hele dag nodig hebt
om alles te kunnen zien.
We herinneren ons allemaal nog wel het
dierenprogramma dat de ‘oude’ heer Van Hooff
presenteerde op TV in de jaren zestig, waarin hij
ons liet kennis maken met allerlei uitheemse
diersoorten die veelal in Burgers Zoo aanwezig
waren.
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‘Uitje’
van de
commissieleidsters

Het was een perfecte middag voor een vaartochtje, die
13e september. Lekker temperatuurtje, vriendelijk
zonnetje en weinig wind. Dat was dus boffen voor de 20
Vrouwen van Nu die bij Wiechert (gids Waterlijn) en
Hannie (schipper Waterlijn) in de boot stapten.
In een kalm tempo voeren we de Westelijke vaarroute
door Amersfoort. Waar Hannie rustig door de grachten
laveerde, vertelde Wiechert in hoog tempo wat we
links/rechts van ons zagen.
De blikvanger is de OLV-toren, volgens de gids de
mooiste toren van Nederland. Die kon gebouwd worden
dankzij een kalkstenen beeldje dat een arm meisje uit
Nijkerk in de 14e eeuw in de bevroren gracht had
gegooid. Dankzij de herhaalde visioenen van een
mevrouw over dat beeldje in het ijs, werd het weer naar
boven gehaald.
Dat beeldje bleek bijzondere krachten te hebben en
Amersfoort werd een pelgrimsstad. Dat bracht veel geld
in het laatje van de stad.
Datzelfde gold voor de tabaks- en de lakenhandel.
Dankzij die lucratieve handel staan er veel mooie
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gebouwen in Amersfoort. Het derde product waardoor
Amersfoort bekendheid verwierf was het bier, maar dat
was in die tijd een alledaagse drank.
Terug in de Krommestraat zijn we naar Café Corazon
gegaan, voor een kopje koffie/thee en huisgemaakt
gebak. Erg lekker!
Kortom: een geslaagde en gezellige middag
Thera Mulder

Foto’s: Jeannette van Driel
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Beste mede-Vrouw van Nu,
In de Nieuwsbrief van september hebt u de
vooraankondiging gezien voor onze gezamenlijke
maaltijd
op 21 november
om 17.00 uur in ‘De Stuw’.
We gaan genieten van een drietal stamppotten die
“De Ober” dan voor ons heeft klaargemaakt.
Die zullen in buffetvorm worden aangeboden
uiteraard met een drankje en wat kleine
nevengerechtjes.
U kent “De Ober” nog van de heerlijke hapjes die we
uitdeelden tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
We hebben voor deze gelegenheid alle drie de zalen
gehuurd van de Stuw,
zodat we met veel Vrouwen royaal kunnen zitten en
een gezellig gesprek kunnen voeren aan tafel.
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Dat we redelijk vroeg beginnen te tafelen komt
doordat we om 19.00 uur de extra gehuurde zaal
moeten vrijmaken voor een andere huurder.
Met een kopje koffie en iets lekkers trekken wij ons
dan terug in de zalen die wij normaliter gebruiken
voor onze verenigingsavonden.
Om 20.00 uur beginnen we dan met de
muziekavond gepresenteerd door
mevrouw Aaltsje Ypeij.
Het kan natuurlijk zijn dat u niet 's avonds naar de
verenigingsavond kan, maar misschien kunt u wel
komen eten!

Opgeven kan op
de verenigingsavond van oktober of
bij Jeannette van Driel
(mail naar: jamvandriel@kpnmail.nl)

Schuift u bij ons aan?
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Verslag verenigingsavond
van 19 september 2018

Steve, the Bagpipe Player
Foto’s: Thera Mulder

De avond werd door 69 leden, dus goed, bezocht. Bij
binnenkomst kreeg iedereen een AVGtoestemmingsformulier, met het verzoek dat in de
pauze in te vullen en na afloop van de avond bij Heleen
in te leveren. Een aantal dames had via hun subgroep al
een formulier ontvangen en leverde dat dus al bij
binnenkomst in.
Omdat Ruth nog in Frankrijk verbleef opende Thera de
avond, zij gaf uitleg over de uitgedeelde formulieren en
deed nog wat andere mededelingen.
Ondertussen deelde onze gast van de avond, Steve, the
Bagpipe Player, folders over zijn ‘winkel’ uit. Nadat
Thera Hem daartoe had uitgenodigd besteeg hij het
podium en gaf gelijk mogelijkheid tot vragen stellen.
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Die kwamen er veel. Vraag en antwoord werden
afgewisseld door Doedelzakspel.
Mooi spel, maar wel wat luid voor dit kleine podium en
sommige oren.
Onderwerpen die voorbijkwamen:
Steve speelt al sinds zijn 14e
doedelzak, komt regelmatig in
Schotland. Doedelzakspelen is zijn
beroep en zijn leven. Vanaf 6 -7 jaar
kun je al doedelzak leren spelen. Je
krijgt door oefening steeds meer
lucht, tot wel 7 liter. Je moet de balg
met lucht vullen voor je gaat spelen.
In de balg zit een flesje, waarin de
gebruikte lucht tot vocht komt en
dat dan weer geleegd moet worden.
De ‘speelpijp’ heeft 8 gaatjes en er kunnen 9 tonen
gespeeld worden.
De doedelzak is het symbool van onafhankelijkheid.
Het Schotse leger draagt sinds 1850 de kilt en nu nog
steeds bij officiële gelegenheden. De kilt is al sinds 1400
in gebruik en komt zelfs al voor op schilderijen van
Jeroen Bosch.
De stof van een kilt is minstens 6 tot wel 9 meter lang.
Het patroon loopt aan de achterkant door, heeft
minimaal 22 plooien.
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De verenmuts zorgt voor koelte in de zomer en warmte
in de winter.
Deze muts is door de Britten ‘gepikt’ van de Afrikanen.
Het tasje is van paardenhaar. De deken over de
schouder is om over je heen te doen te doen als je gaat
slapen. De distel is de bloem van Schotland.
In WO I zijn er veel Schotten gesneuveld. Rond 1960
was er in Schotland weinig kans op werk, dus gingen de
jongens het leger in.
Er is veel armoede, maar de
Schotten zijn aardige, open
mensen.
Steve werkt al 40 jaar als
straatmuzikant in Amsterdam
en is 11 jaar geleden begonnen
met zijn eigen bedrijf ‘High
Titles’ genaamd.
Muziekstukken, die hij speelde
waren o.a. ‘Brave hart’,
‘Scotisch soldier’‘Rest in peace’ en ‘Should all the
acquaintance be forgot’.
Een avond, die we niet gauw zullen vergeten.
Angelique van Essen
----------------------------------------------------------------------Bestuur Vrouwen van Nu
Opzeggen van uw lidmaatschap.
Dit moet gebeuren vóór 15 oktober bij de ledenadministratie en wel
schriftelijk. Ledenadministratie: Annelies Eilander – Silvius
Beverdam 9, 3871 CP Hoevelaken. e-mail: aemsilvius@live.nl
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Extra
creatieve avond
woensdag
7 november 2018
in
De Hobbit
Aanvang: 19.15 uur
Kosten: 3 euro, inclusief koffie/thee
Maximaal aantal deelnemers: 25 en vol=vol!
Graag meenemen: tangetje met ronde puntjes
Er waren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst veel mensen die de
engeltjes, gemaakt door de creatieve groep 2, erg leuk vonden en
ze zelfs wilden kopen. Dit is de aanleiding dat Marry en ik hebben
voorgesteld deze voor de extra creatieve avond te gaan maken.
Het worden de engeltjes met het hartvormige lijfje. We maken er
minstens twee! We hopen dat het een gezellige avond zal worden
en er veel mooie engeltjes worden gemaakt.
Graag zo snel mogelijk opgeven zodat ik de materialen kan
bestellen.
Dit kan bij Anne-Lies v.d. Woerd tel: 033-2536118 ,
06-40500447 email: annelies@blaas.nu
of uiterlijk op de verenigingsavond van 17 oktober.
Tot dan
Betty Jansen
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Activiteitenagenda

10 oktober

17 oktober

19 oktober

23 oktober

Workshop
Licht en kleur in de
beeldende kunst
De Rehoboth
Smalle streek 4
aanvang 14.00 uur
OPEN AVOND
Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur
Breigroep Engel maken
bij Greet Luth 14.00 uur
Stap voor Stap
Middagwandeling

6 november

Stap voor Stap
Middagwandeling

7 november

Extra creatieve avond
De Hobbit aanvang: 19.15 uur

21 november

Stampottenbuffet en
Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 17.00 uur

Kopij voor de Nieuwsbrief van november graag mailen
vóór 24 oktober naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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