Nieuwsbrief van november 2018
Jaargang 63 nummer 8
Woensdag
21 november
17.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’
Stamppottenbuffet

Verkoop van de door
de breigroep gemaakte artikelen
Verenigingsavond
met
‘Leediedzjee’ Aaltsje Ypey
in Dorpshuis ‘De Stuw’
Aanvang 20.00 uur
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

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.
Dat we redelijk vroeg beginnen te tafelen komt
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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 terug in de zalen die wij normaliter
gebruiken voor onze verenigingsavonden.
Om 20.00 uur beginnen we 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
bij Jeannette van Driel
(mail naar: jamvandriel@kpnmail.nl)
tot 10 november 2018
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Verkoop van de door de
breigroep gemaakte
artikelen

De dames van de breigroep
zijn goed bezig. Ze hebben
een hele stapel babydekentjes, vesten, babykleertjes,
knuffels, engeltjes etc. klaarliggen.
In het verleden werd alles naar een verzamelpunt in
Nijkerk gebracht en werd de kleding naar projecten
van Dorcas in het buitenland vervoerd. Daar is een
wijziging in gekomen.
Dorcas vroeg in het verleden om babydekentjes,
truien of sokken. Deze werden naar de hulpgebieden
gebracht. Het vervoer was echter een grote
kostenpost. Vrachtwagens moesten veel kilometers
rijden en dat kost het een en ander.
Om die grote kostenpost te vermijden worden nu de
gemaakte artikelen in Nederland verkocht en met de
opbrengst wordt steun verleend voor scholing etc.
etc., in dezelfde gebieden.
In plotselinge noodgevallen brengt Dorcas nog wel
kleding en dekentjes weg naar de gebieden waar dat
nodig is.
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De breigroep kan nu zelf beslissen wat te breien of
haken. Niet meer verplicht een babydekentje maar
misschien wel een leuke knuffel of een mooi
kussenovertrek of een leuk vestje met mutsje.
Het leek ons een goed idee om de diverse artikelen
zelf te verkopen en dan de opbrengst aan Dorcas over
te maken.
Reneke Schoneveld,
mail: renekeschoneveld@hotmail.com
Greet Luth

Vergeet u niet uw
portemonnee!
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Verenigingsavond
Deze avond is Aaltsje Ypey,
een vrouwelijke DJ, bij ons op bezoek.
Zij brengt vrolijke, swingende muziek met
daaraan gekoppeld een leuke muziekquiz. Voor
veel afdelingen van Vrouwen van Nu heeft zij al
opgetreden en de reacties waren dat men een
ongelooflijk leuke avond had gehad met deze
vrolijke vrouw en …..er mag gedanst worden!
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Licht en kleur in de kunst
Op 10 oktober waren er 16 geïnteresseerde dames
naar de Rehoboth gekomen om te luisteren naar
Jolanda Henskens van Kunstruim Nijkerk.

Beide vlakken dezelfde kleur grijs

onderste lijkt lichter dan het bovenste
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Zij vertelde ons hoe licht in de kunst wordt gebruikt
om
− bepaalde facetten van het werk onder de
aandacht te brengen
− de sfeer van een kunstwerk neer te zetten
− de waarneming te beïnvloeden
− emoties op te roepen
Voor kleur in de kunst geldt dat
− die het beeld kan
versterken
− een bepaalde
symboliek kan
uitdragen
− dit de
waarneming
beïnvloedt
− het een gevoel oproept
− soms gewoon kleur om de kleur is gekozen
Al met al een bracht Jolanda een
inzichtelijk verhaal op een
enthousiaste manier waar met
plezier naar geluisterd werd.
Het was een leerzame middag.
Thera Mulder

Foto’s: Thera Mulder
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Verslag openavond 17 oktober 2018
Voor een goed gevulde zaal opende Ruth de avond en
heette Mevrouw Nieuwstadt-van Hooff, de spreekster
van de avond, welkom.
Mevrouw Nieuwstadt is de
kleindochter van Johan
Burgers, de oprichter van
Burgers Zoo. Zij wandelde
op een gezellige manier door
de geschiedenis van de Zoo.

Foto: Jeannette van Driel
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In 1913 stelde Johan Burgers zijn fazantencollectie in
‘s-Heerenberg open voor publiek.
Al snel kwamen er wolven en leeuwen bij en werd het
een dierentuin. Door goed contact met de familie
Hagenbeck van de dierentuin Hamburg deed Johan
Burgers inspiratie op voor een nieuwe manier van
huisvesting van wilde dieren: verblijven zonder
tralies. Tien jaar na de opening groeide het
dierenpark uit zijn jasje en moest verhuizen naar
Arnhem.
In 1924 was de start van Burgers Zoo. Dochter Lucie
en haar man Reinier van Hooff
loodsten de dierentuin door de
moeilijke jaren van de Tweede
Wereldoorlog heen. Tijdens de
Slag om Arnhem werd de
dierentuin voor een groot deel
verwoest en het duurde tot
jaren na de bevrijding voordat het park weer
opgebouwd was.
In de jaren zestig namen Antoon van
Hooff en zijn vrouw Greet het stokje
over en onder hun leiding verrezen
onder andere: de Bush, Dessert en
Ocean.
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Antoon van Hooff werd later bekend door het
televisieprogramma “Ja Natuurlijk”, dat hij samen met
Didier Koekenberg maakte, waardoor een jarenlange
vriendschap ontstond.
In de pauze liet Mevrouw
Yvonne Koekenberg een
aantal fotoalbums zien,
waarin te zien was hoe zij
‘moederloze’ aapjes thuis bij
de Koekenbergs grootbracht. Zij vertelde hoe het zo
was gekomen. Haar man kwam op een dag met de
vraag: ”Kun jij een er een baby bij hebben?” Dat bleek
een apenbaby te zijn. Ze deed het en heeft dat
vervolgens 10 jaar gedaan.
Inmiddels is in Burgers Zoo de vierde generatie aan
zet. Alex van Hooff en zijn vrouw Bertine leiden nu
samen het bedrijf.
Na deze leuke en informatieve
verhalen kon Ruth deze mooie
avond afsluiten.

Angelique van Essen
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De
filmkring bestaat nu vier jaar en de leden zijn er
enthousiast over. Zij zien prachtige films en het is
gezellig. Op dit moment bestaat deze kring uit vijf
leden. Daarmee is de kring vol. De leden bekijken
opgenomen films of dvd’s bij een van de leden thuis
en i.v.m. de ruimte voor de TV is vijf het maximum.
Nu krijgen we vragen van vrouwen die ook
belangstelling hebben om deel te nemen aan een
filmkring.
Bij voldoende belangstelling wordt er een tweede
filmkring gestart.
Meld je daarvoor aan bij Heleen van Blotenburg,
e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
contactpersoon filmkring
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Creatieve verandering
De creatieve groepen 1 en 2 gaan
vanaf januari samen door als een
groep onder de altijd bezielende
leiding van
Betty Jansen en Ria Rieswijk.
Dit omdat door verschillende omstandigheden het
deelnemersaantal in de loop der jaren terug gelopen is.
Deze groep heeft als vaste avond donderdag 1 keer per maand.
Dit schept echter wel ruimte om een
nieuwe groep voor te stellen:
Kaarten maken.
Deze groep gaat van start op
9 januari 2019 onder leiding van
Anne-lies van der Woerd.
Het is de bedoeling dat dit een open
groep wordt voor iedereen die houdt
van kaarten maken.
Dus je hoeft hier geen lid van te worden, maar kan je elke
maand aanmelden. De kaart of kaarten worden gemaakt op de
tweede woensdag van de maand. Of dit de middag, avond of
beide zal zijn hangt af van het aantal vrouwen dat mee wil
doen.
Betty, Ria en Anne-lies hopen dat alle creatievelingen onder
ons zo toch aan hun trekken komen en zien uit naar het nieuwe
jaar!
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Cursus Valpreventie
Begin cursus maandag 17
januari 2019
Plaats: Kopperhof, Sportweg 25
Aanvang: 11.00 uur – 12.00 uur
Die cursus wordt gegeven in de Kopperhof / Stoutenborgh aan de
Sportweg 25. De cursus bestaat uit 10 lessen voor 70 euro.
De cursus wordt gegeven door 2 oefentherapeuten Cesar /
Docenten Scholing in Balans.

Tijdens de cursus wordt u ervan bewust gemaakt hoe u
VALLEN kunt VOORKOMEN.
Ook bewegen
U krijgt praktische tips om risico’s op vallen te verminderen.
Naast het informatieve deel gaat u ook bewegen waardoor u
uw spieren versterkt, gewrichten en spieren soepeler maakt,
uw evenwicht en conditie verbetert en kunt behouden. Dit
maakt de kans op vallen kleiner en helpt problemen
voorkomen.
Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te
sturen naar: info@sigma-nijkerk.nl. Voor meer informatie
over deze cursus kunt u contact opnemen met Ilse Ypma op
telefoonnummer 033-2474830
Ilse Ypma
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Activiteitenagenda

6 november

Stap voor Stap
Middagwandeling

7 november

Extra creatieve avond
De Hobbit aanvang: 19.15 uur

Stampottenbuffet
aanvang: 17.00 uur

21 november

+
Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00
uur
+
Verkoop van artikelen
gemaakt door de Breigroep

11 december

Stap voor Stap
Huiskamerbijeenkomst

19 december

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

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