Snelrewaard, augustus 2018.
Beste leden van ZijActief Provincie Utrecht,
Het bestuur van ZijActief Provincie Utrecht nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse
ledenavond.
Deze wordt ook dit jaar weer gehouden op de 1e maandag van oktober, dit jaar dus op:
maandag 1 oktober 2018, aanvang 20.00 uur,
in het zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417 HL Montfoort. Zaal open: 19.30 uur.
Voor deze ledenavond hebben wij uitgenodigd: Ineke Strouken, voormalig directeur van het
Centrum voor Volkscultuur en ook bekend van TV. Een vooruitblik in hetgeen zij gaat
vertellen, geeft Ineke hieronder.
“De geschiedenis van onze eet- en drinkgewoonten”.
Waarom kent de gemiddelde Nederlander meer dan vier stamppotten en wordt er in
de winter erwtensoep gegeten? Waarom houden Nederlanders van zoute haring en
zoute drop, terwijl men in het buitenland daarvan
gruwelt? Het heeft allemaal te maken met onze culinaire
geschiedenis.
Nu is het normaal dat je het hele jaar genoeg te eten hebt en dat je zelfs in de winter verse groenten
kunt kopen. Toch is het nog maar ruim honderdtwintig jaar geleden dat met de uitvinding van het
wecken een eind kwam aan de honger. Voor die tijd waren de mensen de hele zomer in de weer om
voldoende voedsel in de winter te hebben. En ook nog voedsel dat lang goed bleef. Het vullen van de
kelder was een intensieve taak die op Sint Maarten (11 november) klaar moest zijn.
De culinaire geschiedenis is ook zichtbaar in onze jaarfeesten. Nog steeds eten wij speculaas met
Sinterklaas en is Kerstmis het feest van uitbundig eten. Dit alles heeft een historisch verhaal.

Een avond vol herkenning! Een avond om over na te praten! Beslist een aanrader!
Entree is gratis, maar de koffie en de thee is voor eigen rekening op deze avond.
Om voldoende stoelen en koffie klaar te hebben staan is het heel belangrijk dat u zich van te
voren opgeeft. En dat kan via de afdeling.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van ZijActief Utrecht.
Corrie Hagoort – voorzitter.
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