
Verslag ledenavond Vrouwen van Nu, dinsdag 19 november 2019 
 

 
Met deze het verslag van alweer de laatste ledenavond van dit jaar. We mochten 47 
dames verwelkomen waarbij 3 dames die even sfeer kwamen proeven, te weten 
Froukje Peske, Ineke Schäffer en Janny Verwey. 
Benita gaf het woord aan Ruud Meulenbroek van de Dio Natuurdrogisterij in Obdam. 
Ruud begon zijn betoog met te zeggen dat iedereen recht had op zijn eigen mening. 
Ruud ging zijn overtuiging aan ons overbrengen en wij mogen daarmee doen wat 
ons goeddunkt. En het was nogal wat. Ruud begon met te vertellen wat een 
geweldige fabriek ons lichaam eigenlijk is. Het bouwt zichzelf op van baby tot 
volwassene, herstelt zichzelf, vernieuwt zichzelf en voorziet zichzelf van brandstof. 
Het lichaam heeft dagelijks ook veel te verduren in de vorm van stress, straling, 
tabak, vervuiling en wat dies meer zij. Hij schopte tegen aardig wat heilige huisjes 
aan zoals onze dagelijks voorgeschreven hoeveelheden groente en fruit die door 
pesticiden, insecticiden en kunstmest lang niet zo gezond is als wordt gezegd. Ons 
lichaam lijdt dientengevolge aan diverse gebrekstoestanden zoals diabetes, hoge 
bloeddruk en vaatvernauwingen, hij noemt het met opzet geen ziektes. Zijn 
oplossing: slik supplementen. Ruud en zijn vrouw nemen elke ochtend: 1 
multivitamine, 1 vitamine C, 1 Magnesium en 1 Visolie-pil. Hij heeft heel goed 
uitgelegd welke precies waarom is maar ondanks heftig gepen ben ik een hoop kwijt. 
Bij interesse verwijs ik u naar het internet of naar zijn drogisterij in Obdam waar hij 
over alle onderwerpen stencils heeft en u een goed persoonsgericht advies kan 
geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even wat weetjes: 
Wist u: dat je blaasontsteking kunt tegengaan door je darmflora goed op peil te 
houden? Dit kan door het innemen van pro-biotica. Wist u: dat cholesterol een 
beschermlaagje in de aders legt over kleine ontstekinkjes, dat die ontstekinkjes 
ontstaan door suikers en dat vaatvernauwing dus eigenlijk ontstaat door de suikers? 
Wist u: dat statines Q10 afbreken (energievoorziening voor hart, spieren en 
bloedvaten) en dat u dit eigenlijk altijd erbij moet slikken? 

 



Wist u: dat statines selenium afbreken en dat selenium een belangrijk mineraal tegen 
kanker is. 
Wist u: dat je vroeger pas een te hoge cholesterolwaarde had boven de 6.nogwat? 
En dat die waarde door artsen steeds omlaag werd bijgesteld om medicijnverkoop te 
stimuleren? (dit volgens Ruud, ik ga daar geen discussie over aan) 
Wist u: dat kanker zich voedt met suikers? 
We kunnen terugkijken op een razend interessante avond, er is veel voorbijgekomen 
waar ik eens goed over na ga denken. Ben bang dat mijn eerste stap moet zijn het 
stoppen met het gebruik van suiker en o, o, o, wat vind ik dat moeilijk! 
 

 
 
In de pauze trakteerden de dames Gré van Lijnen-Noomen 
en Nel Feenstra op een gebakje (en wat was ie lekker) 
wegens ieders 50-jarig huwelijk, gefeliciteerd!  
 
 
 
 

 
 
Bij de rondvraag bedankte Nel Wijnstekers voor de bloemen die zij kreeg voor haar 
80ste verjaardag, prachtige leeftijd. Benita bedankte Ruud met een envelop en een 
fles wijn. De bloemetjes, weer mooi verzorgd door Hanna Koorn gingen naar de 
assistente van Ruud, Riet Bosstad, Gré Poot, de koffiedames Anneke Zander en 
Tiny Smit, en naar onze ’snuffeldames’ Froukje, Ineke en Janny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zien iedereen graag op onze kerstviering op vrijdag 20 december. Het diner 
begint om 18.00 en inloop is vanaf 17.30. De avond wordt muzikaal opgeluisterd 
door Jaap van der Oord en het beloofd weer een zeer gezellige te worden. 
Het bestuur: Benita Schouten, Willy Warnar, Yvonne Koenders, Alien Schotel, Bets 
Berkhout en schrijver dezes Wil Kwaak 
 
 


