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     ‘t Waaltje         vrouwen van Nu
             afd. Zwartewaal 
 
 

  

 9 september 2014 
  

 
Uitnodiging 

 
dinsdag 9 september 2014 in de  Gaffelaar 
Aanvang: 20.00 uur -  Zaal open 19.30 uur 

 
 
 
Wij hebben de afgelopen jaren onder het oude bestuur veel mooie avonden gehad en nu gaan we als 
nieuw bestuur aan het volgende  seizoen “Vrouwen van Nu” beginnen met misschien wat andere 
accenten dan in het verleden. 
 
Als we spreken over het “oude seizoen”  willen we graag nog even terugkijken naar de laatst 
gehouden jaarvergadering. Het was erg moeilijk een nieuw bestuur te kiezen en toen dat uiteindelijk 
was gelukt, waren we dusdanig opgelucht dat we in de commotie helemaal vergeten zijn het oude 
bestuur op een goede manier te bedanken. 
 
Bij deze willen we dit graag rechtzetten en onze welgemeende excuses 
aanbieden, want Annerie, Ineke en Jannie hebben ons veel mooie momenten 
bezorgd en daar is door ons te weinig aandacht aan besteed. 
Zo zie je maar weer, nieuwe bezems vegen ook niet altijd super schoon. We 
hebben dit fout gedaan en vinden dat heel jammer. We hopen dat we dat nu 
een beetje hebben rechtgezet.  
 
Wij kijken er naar uit met elkaar een goed seizoen te hebben met een grote 
opkomst van alle leden. Wij zullen in ieder geval ons uiterste best doen om alles goed te laten 
verlopen. 
 
 

 
Op de komende avond komt dhr. Jan Alewijn – Dijkhuizen ons vertellen over de 
flora en fauna van de Tenellaplas en het Zuid-Hollands landschap.   
 
Hij is boswachter bij het Zuid-Hollandse Landschap en houdt lezingen over de 
natuurwaarden van de duinen van Voorne. Hij is zelf  een groot liefhebber van 
zoogdieren ! 

 
Wij denken dat deze avond een mooie aanvulling zal zijn voor diegenen die onlangs een wandeling 
hebben gemaakt in de Tenellaplas, en dat het voor ieder van ons een interessante en leerzame avond 
zal worden. 

        
 

          Het bestuur 

 
Introducés zijn van harte welkom tegen betaling van € 2,50 
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    Op zondag 31 augustus kwam bij ons het droevige bericht binnen dat  
    Corrie Klein is overleden. Zij was heel lang lid van onze “Vrouwen van Nu”. 
    Alleen het laatste jaar werd zij steeds zieker en kon niet vaak aanwezig zijn. 
    De begrafenis is zaterdag 6 september a.s. om 12.00 uur aan de Wouddijk, 
    Wij wensen haar man, kinderen en verdere familie veel sterkte toe. 

 
 
 
Verslag van de avond van 13 mei 2014 

 
Het was de laatste avond van het seizoen. De veilingmeester, Jan Kroes, was een gezellige man met 
veel verhalen uit zijn loopbaan.    

 
Met veel passie vertelde Jan hoe hij als jonge jongen al gefascineerd raakte 
door het werk van een veilingmeester in zijn geboorteplaats, die bij de afslag 
altijd op een mooie koperen gong sloeg.  
 
Hij ging daar vaak kijken en is na vele jaren de opvolger van deze man 
geworden en heeft zijn gong gekregen. Die had hij nu ook bij zich en hij 
maakte daar tijdens de veiling regelmatig gebruik van. 

 
 
Er werd veel gelachen. Over de vrouw met pielekenshaar met een plastic tasje op 
haar schoot waar uiteindelijk een oude sok met allemaal briefjes van vijf, tien en 25 
gulden uit kwamen. Maar….. zij had net niet genoeg geld bij zich. Zegt ze met een 
stalen gezicht:  ”Heeft mijn man toch de verkeerde sok meegegeven”  Tenslotte kon 
zij met de andere sok wel het betreffende kavel voor een heleboel geld kopen. Daaruit 
blijkt maar weer dat je nooit op het uiterlijk kunt afgaan. 
 
Ook het verhaal van de erfgenamen die zeker wisten dat er een hoop geld moest zijn 
en dat nergens te vinden was, was grappig. Bleek het uiteindelijk in het deksel van een oude naaidoos 
te zitten. 
 
De uitleg hoe een veiling eigenlijk werkt was leuk om te horen. Er zijn een aantal  regels die  wij niet 
weten, waardoor je als koper weleens behoorlijk  de mist  in kunt gaan. Een goede les om als je naar 
een veiling gaat, voorzichtig te zijn met bieden. 
 
Aan het eind van de avond heeft hij een kleine veiling gehouden, waarvan hij het geld aan een goed 
doel zal schenken. Er waren 24 dames aanwezig. 
         
         Jannie Maaskant 

 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter Marianne v’t Hof tel. 0181-663563 e-mail j.hof45@upcmail.nl 
Secretaris Tineke Goedendorp tel. 0181-662986 e-mail ajgoedendorp@hotmail.com 
Penn.mst. Janny Verbeek tel. 0181-662766 e-mail h.verbeek3@upcmail.nl 
Avonden Eef Roedolf  tel. 0181-413733 e-mail h.roedolf@upcmail.nl 
En  Coby van Dijk tel. 0181-663949 e-mail k.dijk87@upcmail.nl 
Reisjes Jans Boute  tel. 0181-663431 e-mail g.boute4@upcmail.nl 
Notuliste Krijna van Buuren tel. 0181-663847 e-mail c.buuren80@upcmail.nl 
’t Waaltje Nelly Tangelder tel. 0181-662518 e-mail ntwaaltje@upcmail.nl 
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Verslag wandeling Tenellaplas. 
 
 
Op vrijdag 23 mei jl. gingen 11 leden van onze afdeling ’s morgens om tien uur welgemoed op pad.  
De bestemming was de Tenellaplas in het duingebied van Voorne. Het weer werkte prima mee. Het 
was niet te warm, niet te koud en heel belangrijk…… het was droog. 
Aangekomen bij de Tenellaplas zagen we een grote touringcar staan en een heleboel schoolkinderen. 
Dat zou wel druk worden, daar in dat bos.  Gezamenlijk werd besloten om een wandeling van zo’n 3,5 
km te gaan maken. Voor iedereen te doen, ook voor de dames die wat minder makkelijk liepen. 
 
 

Dit bos is een perfecte plaats voor een 
wandeling. De paden zijn over het 
algemeen goed begaanbaar, zelfs voor 
rollators en de bewegwijzering is 
perfect. En wat de drukte betrof, die viel 
alles mee. Het bos is groot genoeg om 
veel mensen in de gelegenheid te 
stellen te wandelen zonder elkaar in de 
weg te lopen.  
 

Het was er ook een uitgelezen tijd voor. Overal waren bloemen te zien. Soms heel klein en soms 
duidelijk zichtbaar. Herkenbare en niet herkenbare planten, waardoor er gezellige discussies 
ontstonden over hoe die bloemetjes toch heetten. 
 
 

 
 
Er werd niet alleen over planten en bloemen gesproken, ook met elkaar hadden we fijne gesprekken. 
Dit soort activiteiten brengt de leden weer een stukje dichter bij elkaar en je leert elkaar wat beter 
kennen. Zeker een aanbeveling waard. 
Na de wandeling hebben we heerlijk op het terras van de Meidoorn een kopje koffie gedronken. 
Even nog naar het bezoekerscentrum, waar een aantal dames het niet konden laten om lekkere 
zelfgemaakte jam te kopen en toen was het tijd om naar huis te gaan. Tot iemand zei: we kunnen toch 
ook nog gezellig ergens een broodje gaan eten? Dat idee sloeg helemaal aan en we zijn daarom nog 
even vis gaan eten in Oostvoorne. 

 
 
Coby zorgde weer voor de  mooie foto’s die je kunt bekijken op de website van www.vrouwenvannu.nl 
afdeling Zwartewaal en Janny heeft hier ook haar steentje aan bijgedragen. Het was een heerlijk uitje. 
Jans bedankt voor het verzorgen van deze ochtend. 

http://www.vrouwenvannu.nl/
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Verslag bezichtigen Beeldentuin Heenvliet. 
 
 
13 juni was het prachtig weer. Om 12.45 uur verzamelden 9 leden van onze afdeling zich om met 
elkaar naar de Beeldentuin bij de ruïne van Heenvliet te gaan. Met twee auto’s gingen we op pad. 
Daar aangekomen werden we verwelkomd door een vriendelijke mijnheer bij de poort. Na het betalen 
van de entree en nogmaals verwelkomd door wat mensen die een informatie standje hadden, gingen 
we aan de hand van een plattegrond de tuin bezichtigen. Dachten we. 
Al gauw bleek dat de plattegrond volgen voor de één wat anders betekende dan voor de ander en 
besloten we gewoon lekker overal te gaan kijken en de plattegrond te vergeten. Dat beviel prima. 
De tuin was op z’n allermooist. Overal bloeiden planten en stonden struiken en bomen in volle pracht. 
Het meer lag vol met waterlelies en zag er beeldschoon uit. 
 

Tussen al dit moois stonden de beelden.  
Sommige waren duidelijk herkenbaar, maar bij 
andere ontstonden er  discussies  over de betekenis. 
De één zag er dit in en de ander weer iets anders. 
Regelmatig kwamen deze ideeën niet overeen met 
wat er op het kaartje van de kunstenaar stond.  
De 6 vazen  ------------------------------------  Het meer 

 
Bij deze vazen hadden we eerst zoiets als: nou ja, 6 vazen met water, is dat nou kunst? Tot we wat 
beter gingen kijken. De zon schitterde op de oppervlakte van het water dat daardoor fonkelde alsof er 
diamanten op lagen. De vazen zelf weerkaatsten de omringende planten, bloemen en bomen en hoe 
langer je keek hoe meer je er in zag. Misschien kunnen we het idee hebben, dat we dat zelf ook wel 
kunnen, maar je moet kunstenaar zijn om het bedenken! En datzelfde gold voor heel veel beelden.  
 

Bij sommige beelden was het moeilijk om er af te blijven. Je moest gewoon even voelen of het vast zat 
of dat het inderdaad zo glad was als het eruit zag. We wisten natuurlijk wel dat dat eigenlijk niet mocht, 
maar ja….!  De koppen in de ruïne (links onder) stelden een legereenheid voor. Het zag er op het 
eerste gezicht wat vreemd uit, maar naarmate je langer keek werden ze steeds indrukwekkender. De 
sarcofaag met het ei erop ontlokte Jans de uitspraak “Leven en dood liggen dicht bij elkaar” En dat gaf 
ons ook weer nieuwe gespreksstof. De theetuin was goed voor een rustpuntje tussendoor. Hier 
stonden wel 10 verschillende taarten en het was dan ook niet makkelijk om een keuze te maken. Het 
opeten  ervan kostte natuurlijk geen enkele moeite. 

 

 
Na de thee hebben we de ruïne nog gedeeltelijk bezocht en ook de rest van de tuin bekeken. Daarna 
hebben we nog een bezoek gebracht aan het woonhuis dat in het bezit is van de familie Lamaison van 
den Berg. Ook hier is een schitterende tuin aangelegd waar veel beelden stonden. We hebben een 
hele mooie middag gehad. Zoals Coby later zei: dit was een dag met een gouden randje. Jans weer 
van harte bedankt voor de organisatie en Coby en Janny voor de vele foto’s. (alle foto’s zijn te 
bezichtigen op de website van onze afdeling, www.vrouwenvannu.nl ). 
 
 

http://www.vrouwenvannu.nl/
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In september en begin oktober zijn er 4 leden jarig 
 
 
05 september Gon Bergmans 
 
02 oktober  Janny Sluimer 
 
09 oktober  Jans Boute 
 
 
  Allemaal van harte gefeliciteerd 
 

 
 
 
 
Website 
 
We beginnen weer aan een nieuw seizoen en het is leuk te kunnen vertellen dat de website afdeling 
Zwartewaal in gebruik is genomen. 
Op de website vind je informatie over het bestuur, de avonden die we hebben gehad of gaan krijgen, 
de uitjes waar we heen gaan of waar we geweest zijn en een aantal cursussen die door de bond 
worden aangeboden. In het foto album vind je alle foto’s die zijn genomen tijdens deze activiteiten. Wil 
je de website bezoeken ga dan naar: 
 
www.vrouwenvannu.nl    
 
Je komt dan op de voorpagina van de landelijke website. 
Klik lokale afdelingen aan en je komt op een pagina met de provincies van 
Nederland. 
Klik Zuid-Holland aan en je komt op een lijst met plaatsnamen. 
Helemaal beneden aan staat Zwartewaal. Klik dit aan en je bent op onze 
website. 
 
Als je op één van de blokjes klikt, krijg je een korte uitleg over het betreffende item. 
Wil je iets anders gaan bekijken, klik dan eerst weer links boven op voorpagina afdeling. Doe dit 
iedere keer als je één van de blokjes hebt aangeklikt en bekeken. 
 
Om de foto’s te bekijken klik je links in het rijtje op foto album. Ook hier krijg je een aantal blokjes met 
vermelding waar het over gaat.  Als je op één van de blokjes klikt kom je op een andere site. Dit hoort 
zo. Hier staan alle foto’s. Als je de foto’s van het betreffende blokje hebt bekeken, zie je links 
Bestanden staan. Als je hier op klikt, krijg je een balk met daarop de namen voor de andere foto’s. Als 
je één van deze vakjes aanklikt kun je die ook bekijken. Probeer het maar eens. Als je weer terug wilt 
naar de site, moet je helemaal bovenin klikken op voorpagina Zwartewaal of voorpagina vrouwen van 
nu. Succes. 
 
                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
    Zwemmen in de Dukdalf van Brielle                                
    Elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur. 
    Vertrek bij Tineke Goedendorp, Hollemarestraat 8   

 

http://www.vrouwenvannu.nl/
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De sluitingsdatum voor het Waaltje van oktober  is 5 oktober 2014.  Kopij inleveren bij: 

e-mail ntwaaltje@upcmail.nl , afgeven op de avond van 9 september of bij Gootsehoek 59 
 
 
 
 
 
Berichtgeving chocoladefabriek en hoedenmuseum  
 
 
Jans heeft doorgegeven dat een bezoek aan de chocoladefabriek waarschijnlijk in november gaat 
gebeuren. Zodra zij daar meer van weet horen jullie hier over. 
 
 

 
Ook is zij bezig met een bezoek aan het Museum in den Halve 
Mean in Tinte. Dit ligt wel binnenkort in de planning. Dit is een klein 
museum met een particuliere verzameling van oude 
kruidenierswaren, blik, tabakswaren, hoeden en kleding. 
 
Het museum is in 1991 geopend en heeft het afgelopen jaar 5300 
bezoekers mogen ontvangen. Ook is er een tuin die je kunt 
bezichtigen. 
 
In het cafeetje kun je een 
eenvoudig kopje koffie 
gebruiken. 
 
Je kunt hier alleen contant 
betalen. Zo ging dat 
vroeger immers ook! 
 

 
 
      
 
 
Jans zal jullie hier op de avond zelf verder over informeren. 
 
 
 
 
  
. 
Het jaarboekje wordt op de 1

e
 avond van het nieuwe seizoen uitgereikt. Leden die niet aanwezig zijn      

krijgen het boekje later thuisbezorgd 
   
 
 

 

   P’G’ tje  (positieve gedachte) 
 
 

     Verlies de hoop niet. Als de zon ondergaat komen de sterren op. 
 

          Nelly 

mailto:ntwaaltje@upcmail.nl

