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Bestuur     0297-

Voorzitter   T. Barnhard, Dodaarslaan 99, 3645 JC Vinkeveen 06-16848251

Vice-voorzitter   A. Schmidt, Dr.Mees ten Oeverlaan 24, 3648 XB Wilnis 28 43 40

Secretaris + ledenadm.   M. van Krugten, Verfmolen 63, 3642 ZJ Mijdrecht
email: secr-wilnis@nvvh.nl

24 19 72

Penningmeester   W. van Dijk, Veenweg 5, 3648 HD Wilnis 28 59 24

Bestuurslid Redactie   A. Blokker, Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen 58 24 82

Excursies en activiteiten   G. van Benschop, Dr.Schaepmanplantsoen 22, 3641 AZ Mijdrecht 06-43702415

Excursies en activiteiten   L. Celie, Rietvoorn 3, 3648 HH Wilnis 28 38 19

------------------------------   ------------------------------------------------------------------------ ------------

Redactie-commissie   A. Blokker 58 24 82

Distributie Maandbericht   M. van Krugten 24 19 72

    M. Bijlsma 28 33 60

Jacobafondsadviseuse   T. Baer 27 26 00

Plaatsvervangend adviseuse   M. van Krugten 24 19 72

Fotodocumentatie   L. Celie 28 38 19

Koninklijk  NVVH-Vrouwennetwerk
 
Afdeling De Ronde Venen, opgericht 14 februari 1973
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Nood-telefoonnummer 06-43702415 of 06-25243961 alleen te gebruiken op dagen waarop activiteiten zijn en u contact wil
hebben met degene die de activiteit heeft georganiseerd. Dus niet voor het opgeven aan activiteiten of andere vragen.

Contributie per 1 januari 2022, per jaar €         43,15

Vrijwillige bijdrage Jacobafonds €           0,45

Vrijwillige bijdrage ACWW €           0,25

Totaal per jaar €         43,85

Doelstelling van de vereniging
Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk:
*  Is een landelijk netwerk van samenwerkende lokale
afdelingen waar vrouwen elkaar ontmoeten en
kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten.
*  Behartigt de belangen van vrouwen in samenwerking met
andere vrouwenorganisaties
*  Stimuleert vrouwen deel te nemen aan het
maatschappelijk debat
*  Komt op voor de belangen van de consument
*  Kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en
onthoudt zich van partijpolitiek
 

 
U bent pas lid als de contributie is voldaan.
Vanaf 1 juli betaalt u de helft van dit bedrag. De contributie
is niet verhoogd, maar gelijk aan 2021.

Betaling contributie t.n.v. NVVH-Vrouwennetwerk,
Mijdrecht op rek.nr.: NL71INGB0004312138. 

Opzegging lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december.
Gaat u verhuizen, geeft u dat dan uitsluitend door aan de
ledenadministratie van uw eigen afdeling.

Betaling cursussen/bus-excursies
Als u zich opgeeft voor een cursus, rondleiding of
busexcursie, betaalt u het totale bedrag t.n.v. NVVH-
Vrouwennetwerk, Mijdrecht. op rek. nr
NL71INGB 0004312138 met vermelding van de
desbetreffende cursus of busexcursie. 
Deelname aan excursies is pas definitief als de betaling bij
de penningmeester binnen is. Belangrijk dus, als u zich
opgeeft voor een activiteit, om meteen ook de betaling te
regelen.
 
Jacobafonds
Voor aanvragen kunt u contact opnemen met onze
adviseuse: Mevrouw T. Baer, Penning 33, 3641 LP
Mijdrecht tel: (0297) 27 26 00
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Activiteiten  

Leeskring 1         Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89, o.l.v.
Margreet van Krugten, tel. 24 19 72

Leeskring 2 Henriëtte Grashoff, tel. 27 29 22

Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 1 augustus 2022 bij: Agnes Blokker,
Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen, tel. (0297) 582482,  
e-mail: agnes@nessersluis.net

Wel en wee
Als u hoort dat één van onze leden ‘zoveel’ jaar getrouwd is,
in een ziekenhuis is opgenomen, of langdurig ziek is, meld
het dan s.v.p. bij Gemma van Benschop, tel. 06-43702415.
 
 

Fietsen wisselende begeleiding, dinsdag, mei t/
m sept., 9 uur, oude raadshuis in Wilnis

Wandelen Lenie Celie, tel. 28 38 19

  Goede voornemens? Wandel dan mee.

  1e en 3e maandag van sept.t/m mei om
13.30 u. vanaf Willisstee, Wilnis

Museumclub Tini Baer, tel. 27 26 00

  Lenie Celie, tel. 28 38 19

  Miek van Muiswinkel, tel. 77 68 84

Heeft u de contributie al betaald? Kijk het svp even
na; u bespaart de penningmeester een hoop werk als
zij niet deze mensen hoeft na te bellen. Dank!

Jaarprogramma 2021 - 2022

ma 4 april Lange wandeling middag

wo 6 april Kasteel Haarzuilens + tuin middag

ma 11 april voorjaarslunch in de Veensteker middag

wo 20 april Museumbezoek, Mauritshuis Den Haag dag

ma 25 april Korte wandeling middag

do 28 april A.L.Vergadering + Lezing Alice van Rossum middag

vr 29 april bezoek Tuschinsky, Amsterdam ochtend

ma 2 mei Lange wandeling middag

vr 6 mei Bezoek Urbanuskerk, Nes aan de Amstel middag

wo 11 mei Slotuitje Keukenhof dag

ma 16 mei Korte wandeling middag

di 17 mei Museumplusbus naar Museum Den Haag dag

ma 30 mei Lange wandeling middag

do 1 september Open Ochtend, start nieuwe seizoen ochtend

Van het bestuur
Het is weer lente: stralend blauwe lucht en heel veel gele
voorjaarsbloemen. Heerlijk genieten in de zon! Ook de
corona-maatregelen zijn bijna voorbij (voorlopig?) corona
is weer onder controle, dankzij de vaccinaties. Allemaal
positieve gebeurtenissen maar toch? 
Onze gedachten en zorgen gaan uit naar de mensen in deze
verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne. Ook wij zullen zeker
de gevolgen hiervan merken! De nieuwsdiensten en de
opinieprogramma’s zijn er voortdurend over bezig.
Gelukkig, Ans, “onze Grote Vrouw” is gelukkig weer thuis
in haar eigen huis, opgewekt en positief herstellend. 

Ook onze vereniging kan weer, dankzij de zeer beperkte
corona-maatregelen, ons programma vervolgen en zelfs
weer uitbreiden met op 11 april een gezamenlijke
voorjaarslunch in restaurant De Veensteker in Vinkeveen.
We laten toch niet, door corona ons traditionele en zo
gezellige Nieuwjaars-etentje ontzeggen?  Daarom dus toch
deze voorjaarslunch! (geef u dus bijtijds op en betaal!)
Op 28 april is onze Algemene Leden Vergadering (ALV) in
de Willisstee, aanvang 13.30 uur. 
En natuurlijk op 11 mei ons slotuitstapje: gezellig samen
met de bus naar de Keukenhof.
Zie voor meer informatie de vooruitblikken! Zeker ook
voor onze minder mobiele leden is meer informatie over
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ondersteunend vervoer in de tuin van de Keukenhof van
belang.
Ook is er nog op 17 mei een speciale busreis met de
museum-plus-bus. (zie ook de vooruitblik).
Natuurlijk weet u dit al lang: geef u bijtijds op en betaal!
Hierdoor kan onze organisatie vlot verlopen en wordt u niet
teleurgesteld!
Dit wordt alweer het laatste Maandbericht voor de eerste
helft van het seizoen. Ja, wat gaat de tijd toch snel! We
kijken verlangend uit naar het tweede deel van het seizoen!
We beginnen daar met onze Open Ochtend. (zie ook de
vooruitblik)
En onze beide organisatoren: Lenie Celie en Gemma van
Benschop zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van
nieuwe activiteiten. Laten we hopen dat corona deze niet
weer beperkt!
We wensen u hele mooie zomermaanden. Maar we hopen u
eerst nog te mogen begroeten bij onze voorjaarsactiviteiten
en natuurlijk bij onze Ledenvergadering op 28 april!. 
 
Namens het bestuur,
Trudy Barnhard

 advertentie

Vooruitblikken

Kasteel Haarzuilens en tuin

Wat: 6 april bezoek Haarzuilens, 13-17 uur
Waar: kasteel en tuin Haarzuilens
Haarzuilens is vooral bekend door het kasteel de Haar. In
1898 werd Haarzuilens, op de tot ruïne vervallen kerk na,
afgebroken. Op de huidige locatie, ongeveer 1 km van de
oude locatie, verrees een nieuw Haarzuilens. Grotendeels
ontworpen door architect Pierre Cuypers, die ook
verantwoordelijk
was voor de herbouw van het oude kasteel. Wij gaan zien
hoe mooi het kasteel, tuin en park gerestaureerd  zijn.
In het kasteel zijn op meerdere plekken gidsen aanwezig, die
u veel kunnen vertellen over de ruimte waar u op dat
moment bent. We hebben hiervoor ruim tijd, van 13.00 uur
tot 17.00uur.
Vertrek per auto uiterlijk 12.30 uur, vanaf de Willisstee.
Neem Uw museumjaarkaart of Uw vriendenloterijpas mee,
dan zijn park en kasteel gratis.
Zonder zo'n pas is de toegang tot kasteel en tuin €18.
Betaling uitsluitend per pin. Meerijders betalen autokosten
en parkeergeld aan hun chauffeuse.
Opgeven tot uiterlijk 3 april bij Gemma, tel.nr 06-43702415.
Er is plaats gereserveerd voor maximaal 25 personen!

 

Voorjaarslunch in de Veensteker

Wat: voorjaarslunch, 11 april, 13 uur
Waar: Veensteker, Vinkeveen
Het heeft even geduurd maar nu kan toch zeker ons etentje
doorgaan.
Op 11 april wordt u in de Veensteker om 13.00
uur verwelkomd met een glaasje prosecco, waarna u kunt
plaatsnemen aan een van de tafels. Daar vindt u
het menukeuze bestaande uit voor-, hoofd- en
nagerecht. Tijdens dit diner mag u 2 drankjes bestellen,
wijn, fris of bier.
Na het dessert krijgt U koffie, thee, cappuccino of
machiato.
Het etentje kost € 40 p.p. Betaling: zie pagina 3; vermeld
erbij: etentje 11 april.
Parkeren kan op de parkeerplaats tegenover de Veensteker.
LET OP! De hefboom van de parkeerplaats sluit om 13.00
uur. Opgeven kan tot 4 april bij Gemma, zie blz 3.
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Door de Venen in de benen

Wandel gezellig mee:
* Vanaf de Willisstee 13.30 uur Wilnis, 4 april, lange
wandeling.
* Vanaf parkeerplaats Wickelhof, Oosterlandweg 13.30
uur, 25 april, korte wandeling.
* Vanaf de Willisstee 13.30 uur Wilnis, 2 mei, lange
wandeling.
* Vanaf voor Winkelcentrum Vinkeveen 13.30, 16 mei,
korte wandeling.
* Vanaf de Willisstee 13.30 uur Wilnis, 30 mei, lange
wandeling.

Museum Mauritshuis Den Haag

Wat: museumbezoek, 20 april
Waar: Mauritshuis Den Haag
Het Mauritshuis viert haar 200ste verjaardag met de
tentoonstelling: IN VOLLE BLOEI.
De tentoonstelling neemt je mee op ontdekkingsreis door
het genre van bloemstillevens; waar kwam de plotselinge
interesse in de 17e eeuw vandaan? Welkom in de fleurige
wereld van het bloemstilleven en plantkunde.
Aanmelden bij Lenie, Tini of Miek tot zaterdag 16
april. Vertrek van de halte Burg de Voogtlaan met bus 126 
om 9 21 naar de Bijlmer Arena en vandaar met de trein
naan Den Haag  HS.

Algemene Ledenvergadering + lezing Alice van
Rossum

Wat: ALV en muzieklezing
Waar: Willisstee, 28 april
Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse
ledenvergadering. Deze vindt plaats van 13.30-14.30 uur op
28 april in de culturele zaal van de Willisstee.
Daarna is er een kleine pauze voor koffie en thee, wat u
wordt aangeboden.
Na de pauze is er een muzieklezing o.l.v Alice.van.Rossem,
met de titel “Wenen walst” !
Alice is meerdere keren bij ons geweest wat altijd mooie
bijeenkomsten waren.
Graag tot ziens bij de ledenvergadering.
Gemma van Benschop.

Bezoek Tuschinsky, Amsterdam

Wat: naar Theater Tuschinsky, 29 april
Waar: Amsterdam
Opnieuw bezoek met rondleiding Koninklijk theater
Tuschinski Amsterdam
De eerder geplande datum kon helaas niet doorgaan, dus
vandaar een nieuwe oproep.
Aanvang rondleiding 10.30 uur. Kosten bij 15 of meer
deelnemers € 10 per persoon.
Kijk voor meer info even in ons feb/mrt nummer.
Meld je zo snel mogelijk aan bij Lenie Celie tel.nr: 283819.
Wij vertrekken in Wilnis van de Voogtlaan met bus 126,
richting Bijlmer Arena om 9.21 uur.

Rondleiding Urbanuskerk, Nes a/d Amstel

Wat: rondleiding Urbanuskerk
Waar: Nes aan de Amstel, 6 mei
De monumentale Urbanuskerk in Nes aan de Amstel, is de
eerste zelfstandig gebouwde kerk van Joseph Cuypers, zoon
van Pierre Cuypers, de beroemde architect van o.a
Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam en
kasteel Haarzuilen.
Om 14.00uur worden we verwacht in de ontvangkamer van
de kerk door onze gids, Peter.Overdijk. Hij zal e.e.a
vertellen over deze kerk.o.a. Waarom zo’n grote kerk in
zo’n kleine plaats?
Daarna de rondleiding door deze monumentale kerk Het
geheel duurt ongeveer 2,5 uur.
Kosten voor deze rondleiding €7.,50.
Betaling zie pagina 3, vermeld erbij: Urbanuskerk 6
mei. Vertrek met de auto vanaf de Willisstee om 13.30
uur. Opgeven bij Gemma van Benschop, tel.nr
06-43702415.
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Slotuitje: Keukenhof

Wat: dagtocht naar de Keukenhof, 11 mei
Waar: Lisse
Miljoenen tulpen, narcissen, hyacinten en andere
bolgewassen veranderen in het voorjaar het sfeervolle park
de Keukenhof in een kleurrijke bloemenzee. In de
paviljoenen zijn wisselende bloemententoonstellingen te
zien. Voorafgaand aan uw bezoek aan de Keukenhof
maken we een mooie bustoer. Onderweg stoppen we voor (1
x) koffie met gebak, en voor een koffietafel.
De dagindeling is als volgt:
* 8.30 uur vertrek vanaf de Willisstee.
* 9.30 uur aankomst “Rozen en Radijs” in Burgerveen,
voor 1 keer koffie met gebak.
* 12.00 uur aankomst Restaurant de  Baron in Wassenaar,
voor een Hollandse Koffietafel met kroket.
* 13.30uur aankomst Keukenhof.
* 17.00 uur vertrek Keukenhof.
* 18.00 uur aankomst Willisstee.

Voor de dames die wat moeilijker ter been zijn: neem uw
inklapbare rollator en/ of uw inklapbare rolstoel mee. Deze
worden door de chauffeur in de bagageruimte geplaatst.
Deze dag kost € 57,50 p.p. Betaling zie pagina 3, vermeld
erbij Keukenhof 11mei.
Opgeven tot 25 april, bij Gemma van Benschop, tel. nr
06-43702415.

Dagje uit met de Museum-plus-bus

Wat: dagtocht naar Museum voor moderne kunst
Waar: Den Haag, 17 mei
Na 3 keer het blad Tot Zo!, wat we uit konden delen onder
onze 80+ers Is het zover: wij kunnen op stap met de
Museum Plus bus Naar Kust Museum Den Haag, met
minimaal 30 en max.45 dames.
Deze uitnodiging krijgen wij van de deelnemers van de
Vriendenloterij. Bijna alles is deze dag gratis: halen en
brengen met de bus vanaf de Willisstee, entree Museum,
rondleiding en kopje koffie.

Aankomst bus: 9.18 uur / vertrek vanaf Willisstee: 9.48 uur.
Aankomst Den Haag 11.15 uur. Dan krijgen we eerst koffie
en de lunch in restaurant Gember.
12.45 uur wandelen van Gember naar Gemeente Museum.
13.00 uur rondleiding, 14 - 15 uur gelegenheid om zelf rond
te kijken .
15.00 - 15.30 uur vertrek uit museum en terug in de bus.
17.00 uur aankomst opstapplaats bij Willisstee.

De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren die door
hun leeftijd en of lichamelijke conditie geen museumbezoek
meer kunnen afleggen. Voor deze doelgroep is dit uitstapje
bedoeld. Minimumleeftijd voor dit arrangement is 70
jaar. Daarom: onze 80-plussers hebben voorrang. Rollator
of rolstoel kan mee, onderin de bus (plek voor 10 rollators
en 10 rolstoelen, mits opvouwbaar); ook het museum is
rolstoeltoegankelijk. Deze dames mogen desgewenst een
begeleider meenemen, mits daar plaats voor is (nogmaals:
onze 80-plussers hebben voorrang). 
In de bus mag u een klein pakje drinken of flesje water
meenemen en iets te eten, in het museum mag dat niet. Een
wandelstok of uitklapbaar krukje of uitklapbare
wandelstok mag wel mee. Ook staan er in verschillende
zalen van het museum banken.
De lunch is groepsgewijs, dus verplicht voor iedereen vooraf
te boeken. Dat is het enige wat u deze dag zelf moet betalen:
€ 10,50 p.p. Lunch bestaat uit 2 belegde zachte broodjes en
krentenbol koffie / thee/ melk / karnemelk. Vooraf te
voldoen aan NVVH Afd.Ronde Venen + € 1,— fooi
restaurant en chauffeur.

Kunst Museum Den Haag, het museum voor moderne
kunst van Nederland.
Stap binnen in een meesterwerk van Berlage Architectuur,
geopend in 1935 en bekijk en ontdek een grote collectie aan
kunst b.v. Van Alphonse Mucha met andere 
Diversen tentoonstellingen doorlopend en kort. b.v Het
wonder van Delft.

Heb je interesse om mee te gaan of nog vragen geef je dan
zo snel mogelijk op. Lenie Celie tel.nr: 0297-283819.
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“Ik wil de geschiedenis ingaan als groot artiest, en als
liefhebbende echtgenote van Robert Schumann”. Mede
door haar is zijn werk levend gebleven. 
Clara Schumann ligt naast haar man begraven op het Alter
Fris hof in Bonn.
“EEN GEWELDIG STERK WIJFIE.”
Vanaf 2 maart in vleugels speelt actrice Saskia Temmink in
De LaMar Clara Schumann.
 
Lieve groeten van Ans Schmidt.

Grote vrouw: Clara Schumann-Wieck
13 sept.1819 - 20 mei 1896 - Componiste en pianiste

Zij was de bekendste vrouwelijke Duitse componist uit
de  muziekgeschiedenis. Schreef op vijftienjarige leeftijd een
pianoconcert dat door niemand minder dan Felix
Mendelssohn in première werd gebracht.
Wie was Clara Schumann?
In de negentiende eeuw lag het niet voor de hand dat een
vrouw een grootste en succesvolle carrière had - en al
helemaal niet naast de zorg voor hun 8 kinderen en de steun
aan een grote componist als echtgenoot. Toch gold dit
allemaal wel voor Clara Schumann.
Al van kinds af aan werd Clara omringd door muziek. Haar
moeder was zangeres en haar vader pianodocent. Na de
scheiding werd de toen vijfjarige Clara aan haar vader
Friedrich toegewezen. Hij zag toen hoe talentvol zijn
dochter was en gaf haar intensief les en streng ook, soms ten
koste van school. Het wierp echter wel z’n vruchten af; op
haar negende gaf Clara al haar eerste concert in Leipzig - en
met succes. De jaren daarna toerde ze door Europa en werd
beroemd van Parijs tot Rusland. Grootheden als Johann
Wolfgang von Goethe en Frans Schubert noemden Clara al
vroeg in haar carrière een “getalenteerd en gevierd artiest”
Gedurende haar hele leven bleef Clara veel optreden als
pianist. Dat deed ze niet alleen omdat ze er van hield, maar
ook omdat ze de grootste kostwinner van haar gezin was.
Ze ontmoette Robert Schumann al toen ze negen was, hij
kreeg les van haar vader. Rond Clara's zestiende jaar
bloeide de liefde op tussen de twee. Roberts pianocarrière
ging niet voor de wind; door een blessure aan zijn hand
moest hij opgeven. Vader Friedrich Wieck was tegen een
huwelijk tussen zijn dochter met Robert, hij vond het niks
om met een armoedzaaier te trouwen. Het leidde tot een
rechtszaak, maar in 1840 konden de twee geliefden trouwen.
Samen kregen ze acht kinderen. Hun huwelijk heeft niet
lang mogen duren ; na zestien jaar overleed Robert, 46 jaar
oud. Nadien heeft Clara nog nauwelijks gecomponeerd, ze
had haar handen vol om het gezin draaiende te houden.
Ook twijfelde ze of componeren wel voor een vrouw was
weggelegd.
Clara was de eerste die pianowerken van Brahms
publiekelijk uitvoerde. Tijdens de laatste jaren van Roberts
leven waarin hij geestesziek werd, was Brahms een grote
steun voor Clara. We weten dat Brahms verliefd was op
Clara, maar of het wederzijds was, blijft de vraag.  Hun
band was hecht tot het einde van Clara’s leven.
Op 12 maart 1891 gaf ze haar laatste concert, ze was toen 71
jaar. Ze bleef actief met uitgeven van zijn werken,
dagboeken en geschriften. Haar bekende stukken waren
Pianoconcert in A gr.t (1836) en Pianotrio in g.kl,t (1846)
Ook verscheen haar portret op een biljet van 100 Duitse
mark.

NVVH in oorlogsjaren

Na de capitulatie van ons land voor de Duitsers in 1940,
ging men in diverse afdelingen van de   NVVH  meteen aan
het werk. Geëvacueerden uit onder andere Rotterdam en de
onder water gezette gebieden werden voorzien van
hulpgoederen, waaronder lakens, slopen en ook geld.
Zo goed en zo kwaad als het ging werd het verenigingswerk
voortgezet. In 1941 kwam echter een verbod op deelname
van Joden aan verenigingen zonder economisch doel. Het
hoofdbestuur wilde de vereniging opheffen, doch stuitte op
tegenstand van de plaatselijke presidentes.
Nadat het HB (hoofdbestuur) had vernomen dat de
bezetters van plan waren van de NVVH een Rijksinstelling
te maken, dienend voor allerlei “sociale ”taken, kwam het
HB met een plan uit de bus.  Wilde men de vereniging zo
maar opheffen, dan zou het totale verenigingskapitaal
verloren gaan.
In de winter van 1941-1942 reisden HB–leden twee aan twee
door het land met de boodschap aan alle afdelingsbesturen,
de leden te adviseren uit solidariteit met de Joodse vrouwen,
hun lidmaatschap op te zeggen. Indien er voldoende
bedankjes kwamen, zou de vereniging kunnen worden
opgeheven. Na deze actie werd op 23 april 1942 een
buitengewone vergadering belegd, dit met toestemming van
de procureur-generaal.
Met 121 stemmen vóór en 21 tegen werd besloten de NVVH
te liquideren. Hierop volgde inbeslagname van het archief
en andere bezittingen van de vereniging door de bezetter. 
Het toenmalige HB  had nog kans gezien delen van het
archief te laten “onderduiken”.
Het batig saldo van de vereniging en het Jacobafonds werd
overgedragen aan het Nationaal Fonds voor Bijzondere
Noden. Op 26 september 1945 nam het Nederlandse Beheer
instituut het besluit tot het ongedaan maken van de
opheffing en het in liquidatie treden van de NVVH.
Wens jullie allen een fijne zomer toe, en tot 1 september op
de openochtend.
 
Met lieve groet Ans Schmidt.
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Door deze rubriek maken we nader kennis met een van onze
adverteerders uit de verschillende sectoren van het
bedrijfsleven in onze regio en dat is nu: De STROOPPOT. 
Het wordt al weer voorjaar: het zonnetje wordt warmer en
dat lokt ons weer naar buiten. En …..onze regio De Ronde
Venen heeft prachtig natuurschoon: wandelen of fietsen of
over het water en dan “even” uitrusten bij een uitspanning !
(zeker als het allemaal weer mag!)

De Strooppot ligt landelijk naast de kerk, aan het water. En
als je dan toch heerlijk zit te genieten, dan is het toch ook
wel interessant om iets meer te weten over de achtergrond
van deze uitspanning. Daarom dan ook dit interview met de
huidige eigenaar van deze uitspanning: Marcel Kentrop. 
De Strooppot is oorspronkelijk (± 1850) begonnen als
huiskamer-cafeetje naast de kerk. Vervolgens omgebouwd
tot restaurant met een Frans-Nederlandse keuken en het is
in 1990 overgenomen door de huidige eigenaren, onder wie
Marcel Kentrop en gespecialiseerd in “pannenkoeken” van
zeer uiteenlopende soorten (totaal wel 160!) en met een
uitgebreide lunchkaart. Ook is er gelegenheid om feesten te
vieren, voor bruiloften en partijen. 
Het restaurant beschikt over feestzalen, boven en beneden,
rondom zijn er terrassen, totaal staan er 400 stoelen
uitnodigend klaar! De hele opzet is zeer kindvriendelijk met
speelhoekjes en speeltuintjes binnen en buiten.
In het hoogseizoen vanaf april tot oktober werken er 6 vaste
medewerkers, onder wie 4 koks en met de part-timers
meegerekend zijn er wel 40 medewerkers totaal.
Pannenkoeken en kinderen vormen natuurlijk een ideale
combinatie! Er zijn dan ook speciale pannenkoeken voor
kinderen, die iets te vieren hebben: b.v. hun verjaardag of
het zwemdiploma (de uitreiking wordt in samenwerking met
het zwembad georganiseerd). Bij deze feestelijke
pannenkoeken ontvangen de kinderen een originele knuffel.

De Strooppot is niet alleen gericht op kinderen met hun
ouders of grootouders, maar ook door de ideale ligging aan
het water als “rust stop” op fiets-en wandelroutes en voor
de watersport. Marcel en zijn medewerkers vormen een
enthousiast team, dat al jarenlang met elkaar samenwerkt.
Door corona zijn er wel beperkingen geweest, maar bleef
bestellen en bezorgen steeds wel mogelijk. Veel part-timers,
meestal jongeren, doen hun bedrijfservaring en vooral ook
hun bedrijfsdiscipline op bij de Strooppot en deze ervaring
geeft soms ook richting aan hun latere beroepskeuze.
Marcel heeft een technisch-bedrijfskundige (HTS)
achtergrond). Hij heeft bij een metaalbedrijf gewerkt, maar
werkte daarnaast als part-timer in de horeca, waarvan ook
in het management, o.a in het Parochiehuis in Mijdrecht.

Vakmanschap = meesterschap:

Toen indertijd de gelegenheid  zich voordeed heeft hij met
twee mede compagnons de Strooppot gekocht. Nu kon hij
als mede-eigenaar deze liefde voor de horeca waarmaken en
zelf vormgeven! 

De praktijk, gecombineerd met liefde, geduld en
doorzettingsvermogen is voor hem de beste leerschool
gebleken. Natuurlijk leer je ook als team van elkaar: hij
heeft koken in de praktijk geleerd, maar doet dit nu zelden
meer. Marcel woont met zijn gezin (twee kinderen) in de
Hoef. 
Ook vervult de Strooppot een sociaal-maatschappelijke
functie in de gemeenschap van de Hoef: er wordt vergaderd
door verenigingen en bij de organisatie van het jaarlijkse
feest: ”de Hoef sportief” is de Strooppot actief betrokken.
Vanuit zijn liefde voor deze richting in de horeca n.l
pannenkoeken, is hij bestuurslid van de landelijke
vereniging van Pannenkoeken Restaurants (totaal zijn er 78
leden). 
Dit mooie restaurant aan het water heeft hij samen met zijn
medewerkers gevormd tot het begrip “Strooppot”,
waardoor iedereen onmiddellijk weet wat daarmee bedoeld
wordt. Vakmanschap is uitgegroeid tot Meesterschap! 
Namens al onze leden wensen wij Marcel en zijn team heel
veel succes en voor nu: een zonnig zomerseizoen! 
Trudy Barnhard
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Terugblikken
Wandeling 17 januari

De wandeling door Mijdrecht ging dit keer langs
monumenten in het hart van Mijdrecht. Een rondje van 2,5
km, maar veel te zien en te ontdekken.
Lam Gods in het Oranje-kwartier, dan op het
Raadhuisplein Het Notarishuis. Het pand heeft een
gekoppelde klokgevel en dan staan we voor het
Gemeentehuis wat in 1983 is gebouwd Het  wapenschild van
Mijdrecht is terug te vinden op de keramische
geveldecoratie boven de bestuursingang samen met de
voormalige gemeenten Vinkeveen (de Vink) en Wilnis (de
Slang). Verder is erop te zien een plattegrond met de
elementen water en lucht.

Wandeling 7 februari

Deze wandeling liepen we rond in Wilnis en zochten daar
ook maar een paar monumenten op met ons rondje. Waar
je anders soms zo maar voorbij loopt en niet even stil blijft
staan.
Gedenkboom op de algemene begraafplaats, de
gedenksteen en graven van de drie Canadezen die
omgekomen zijn in de oorlog 1940-45. En een grappige
uitvoering van het wapen van Wilnis.

Noorse fjorden

Op 22 februari waren wij met ongeveer 25 mensen aanwezig
in de Willisstee. De heer Peter Forsthövel deed een
reisverslag met beelden over zijn reis met de Hurtigruten
naar Noorwegen. Peter is een begenadigd verteller en het is
heel prettig om naar hem te luisteren.
De Hurtihruten zijn boten die vroeger de post verzorgden.
Ze voeren van noord naar zuid en omgekeerd om de post te
bezorgen. Toen dat niet meer nodig was zijn de boten
omgebouwd tot cruiseschepen. Je kunt nu als gast een reis
maken op zo’n schip. Je kunt zo’n reis maken in allerlei
vormen. Je kunt de hele reis maken tot aan de Noorskaap
en weer terug. Je kunt ook een stukje van die reis beken.
Onderweg kun je allerlei excursies doen. Het Noorderlicht is
dan natuurlijk iets heel bijzonders. Alleen moet je wel het
geluk hebben dat het te zien is als jij daar net bent. Ook als
je meegaat voor een walvistocht moet je geluk hebben, want
vaak is er geen walvis te zien. De natuur is echt prachtig.
Zelf hebben wij die reis ook gemaakt – maar op een andere
manier. Wij zijn met eigen auto helemaal naar het noorden
gereden. Daar gaat de auto dan op de boot en vaar je tussen
de fjorden door naar beneden. Als je met de auto over de
poolcirkel gaat is dat een hele belevenis. Ze hebben daar een
speciale plek ingericht. Je kunt daar je eigen plekje bouwen
van grote stenen. 
Wij maakten deze reis midden in de zomer en dat is wel
aangenamer. Al met al is zo’n reis een prachtige ervaring.
Peter – hartelijk dank voor je bijdrage. Het was weer een
gezellige middag.

Ans Korver

Klooster Woerden

Verslagje van de rondleiding in het Klooster van Woerden.
Na veel dagen met stormen, zoals Dudley, Eunice en
Franklin was het zaterdag 26 februari een heerlijke zonnige
dag. Mooie gelegenheid om de rondleiding in het Klooster
van Woerden te doen.
Wat een prachtig gebouw, zoals het vroeger was, maar
zeker ook de manier waarop het in deze tijd weer heel
functioneel in gebruik is. Interessant verhaal over het
kloosterleven van de Franciscanen in het bijzonder, een
“cel” waarin ze vroeger verbleven is nog in de originele staat
gebleven. Verder is het gebouw mooi getransformeerd naar
een Cultureel Centrum met mooie zaal en heel veel ruimtes
waar muziekles gegeven wordt. Kortom: een eye-opener.
Dank aan Leny voor de organisatie.

Ineke Spruit
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Lezing blindengeleidehonden Na de opleiding wordt de hond toegewezen aan een baas.
Er wordt kennis gemaakt er wordt getraind, zowel bij de
KNGF als in de eigen omgeving. Er wordt goed gekeken
naar het leven van de baas en wat de hond kan. Dan gaat de
hond aan het werk. Na ongeveer 8 a 9 jaar wordt de hond te
oud voor het werk en gaat met pensioen. Er moet dus een
aanvraag voor een vervanging gedaan worden. Dit moet
ruim op tijd, want de wachtlijst is mede door corona lang.
De hond gaat naar een pleeggezin of blijft als gewoon
huisdier bij de baas voor de rest van zijn of haar leven. Een
welverdiend pensioen voor een hardwerkende hond.

Vr. Groeten, A.W. van Muijen-Hage

Door een foute tijdstip in het maandblad zaten een kleine
groep leden om 9 uur al aan de koffie. Tegen half 10 kwam
Melanie van Egmond met haar hond Ajonne binnen. Haar
hond is een kruising labrador en golden retriever. Een
mooie blonde dame. 
Melanie is volledig blind geboren en kreeg haar eerste
blindengeleidehond net voor haar 18 de verjaardag. Zij
heeft nu haar vierde hond, een wat eigenwijze dame, die
soms een binnendoortje kiest. Tijdens de lezing lag zij onder
de tafel. 
Een blindengeleidehond wordt gefokt door de KNGF. Na 7
a 8 weken bij de moeder, wordt de pup in een pleeggezin
geplaatst. Vereiste voor een pleeggezin is het bezit van een
auto en veel tijd voor de pup. De pup krijgt
zindelijkheidstraining en wordt gesocialiseerd. De hond
leert mee te gaan met het openbaar vervoer. De hond moet
wennen aan winkels en andere drukke plaatsen. Dit
natuurlijk wel stapsgewijs. Als de hond een jaar is, gaat hij
naar school bij de KNGF. Hij of zij  komt te wonen in de
kennel. Ze zitten daar met zijn tweeën en kunnen ook even
buurten bij elkaar. De hond wordt opgeleid door
professionele trainers. Ze moeten leren obstakels  te
vermijden. Dit is voor de hond zeer moeilijk, want een hond
kijkt normaal gesproken niet omhoog. Ook overhangende
takken dienen te worden vermeden voor de toekomstige
baas. De hond moet leren commando’s op te volgen, maar
ook om ze juist niet op te volgen. Melanie gaf haar hond de
opdracht over te steken. Ajonne deed een stap en bleef
staan en duwde Melanie naar achteren. Een fietser keek niet
uit en de blindegeleidingsstok stak bijna tussen de spaken.
De hond leert zoekopdrachten, zoals naar de trap en moet
in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Niet alle honden
slagen voor deze moeilijke opleiding. De baas moet de
routes goed kennen. De hond loopt voorop met een beugel
op haar rug. Laat altijd een blindengeleidehond of
hulphond met rust. Die honden moeten werken en mogen
niet afgeleid worden. Een blindengeleidehond heeft een
beugel en hulphonden herken je aan hun tuigje. Als Ajonne 
haar beugel niet draagt is ze gewoon als elk andere hond.
Ajonne is natuurlijk ook gewoon een hond. Zij kan fouten
maken. Zij moet als ieder ander hond ook gewoon
uitgelaten worden. Melanie doet dat zelf, soms met iemand.
De hond kan dan lekker los lopen en haar behoeftes doen.
Zij kan dan even gewoon hond zijn en lekker ontspannen. 
Na de koffie kregen we een filmpje te zien over de KNGF.
Er worden honden opgeleid, niet alleen als
blindengeleidehond, maar ook als buddiehond of hulphond.
Een buddiehond helpt mensen met trauma’s, zoals ptss of
voor een autistisch kind. Een hulphond helpt bij dagelijkse
dingen, zoals de was uit de wasmachine halen. De opleiding
voor blindengeleidehond is het langst en duurt een jaar. 

De fam. Hoogendoorn geeft ruimte aan mensen voor
dagbesteding (met indicatie). Gerda zelf is natuur-
geneeskundigen en heeft meerdere boeken
geschreven. Reinier is voor het buitengebeuren, samen met
een groot team van professionele medewerkers en
vrijwilligers vangen zij veel mensen op die zo met de juiste
zorg genieten. In de stal met bezigheden b.v koken of het
bewerken van de tuin en zorg voor alle dieren.
Wij waren er met een groep van twaalf dames en werden
ontvangen met koffie of thee met gebak en Gerda deed haar
verhaal over de werkwijze van hun werk voor mensen met
zorg. Daarna gingen we het erf over langs alle dieren en het
winkeltje waar diversen leuke dingen te koop zijn of lekkere
jammetjes, sap enz. Helaas was het museum dicht, daar ze
daar stormschade hadden, maar na de rondleiding kregen
we nog een kop thee of sap met iets lekkers en er werd een
zinken teil met oude gereedschappen binnen gebracht en
konden we allemaal raden waar het vroeger voor werd
gebruikt.
Het was een gezellige middag en fijn om te horen hoe daar
de mensen opgevangen worden en het fijn hebben met
elkaar.
Lenie

Zorgboerderij InnerArt
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Van alles wat

Wil jullie allemaal via ons prachtige maandbericht
bedanken voor bloemen, kaarten en appjes. Het heeft mij
goed gedaan om zo verbonden te zijn met de afdeling van
ons vrouwennetwerk. Na maanden ziekenhuis in en uit,
gaat het gelukkig steeds beter en hoop jullie weer gauw te
ontmoeten en dat kan ook weer normaal na 25 februari.
Dankjewel, liefs Ans Schmidt. 
                                 

Ik ontving een schattig voorjaarsboeketje. Daar fleurde ik
van op !
Bedankt,  Lenie Celie.
                                 

Gemma bracht mij een prachtige bos tulpen, met bol en al,
mooier kan het niet! Heel erg bedankt.
 Met hartelijke groet, Marian Akkerman

Mailadressen gevraagd
We hebben nog lang niet van iedereen een emailadres. Dat
is echt belangrijk als we een keer veel mensen moeten
bereiken, bijvoorbeeld omdat een lezing onverwachts niet
kan doorgaan. Als je dan 20 mensen een email stuurt en 15
daarvan laten weten dat ze dat gelezen hebben, dan hoeft de
organisatie er nog maar 5 (ipv. 20 !!) te bellen.
Dus, dames, stuur allemaal even een mailtje aan onze
secretaris Margreet (zie blz.3)met daarin: dit is mijn
emailadres, en uiteraard je naam er onder!
Dank je wel!
 
 

Alzheimer café wordt Dementiezorg
Op 13 april bent u welkom in De Boei in Vinkeveen voor
een bijzondere avond. Dan wordt het Alzheimer café
namelijk omgezet naar Dementiezorg De Ronde Venen.
Op deze avond, die van 19-22 uur duurt, o.a. een presentatie
"Wat gebeurt er bij dementie?"
Daarna een voorstelling: De Klosdochter. Wie een
dementerende bijstaat voelt niet altijd de waardering die hij
of zij zo broodnodig heeft. Je bent soms echt de klos. Een
voorstelling met veel herkenbare situaties. 
Vervolgens zingt Kim Erkens "vergeet-mij-liedjes., een
hartverwarmend kunstproject over ouder worden en
dementie. Muziek blijkt voor deze mensen een ijzersterk
communicatiemiddel te zijn.
Toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht
via 0297-230280 of mantelzorg@stdb.nl

Open tuinen dagen, 17-18-19 juni
Terug na twee jaar covid-afwezigheid: de Open Tuinen
Dagen! Met dit jaar als thema Op bezoek in de particuliere
grachtentuin. Tijdens het derde weekend van juni krijgt de
bezoeker de kans om een variëteit aan grachtentuinen te
bezoeken.
De grachtentuinen van Amsterdam worden ook wel het best
bewaarde geheim van de stad genoemd, omdat ze achter
gesloten huizenblokken liggen. Het thema van dit jaar Op
bezoek in de particuliere grachtentuin verwijst naar het
historische feit dat vrijwel al deze tuinen ooit zijn aangelegd
als particuliere tuin bij een woonhuis. Ruim 25
grachtentuinen openen voor het publiek tijdens de Open
Tuinen Dagen 2022.
Tickets en meer info vindt u op www.museumvanloon.nl/
programma/open-tuinen-dagen
 

Soms zoek je iets en dan stuit je op iets dat je niet meer weet
dat je bewaard hebt.
Zo kwam ik dit Volkslied tegen in een laadje. Groet, Lenie

Wilnis Volkslied 1985
(op de wijs van wij willen Holland houden)

Wij willen Holland houden al is het nog zo klein,
Wij zullen het niet vergeten het leven is er fijn.
Ben ik in vreemde landen en ver van huis en haard,
Dan denk ik aan mijn Wilnis dat is mij heel wat waard.(2x)

Ons dorpje aan de Venen als parel aan de vaart,
Blijft toch voor ons het mooiste het liefste hier op aard.
Hier zou ik willen blijven hier wordt mijn hart verblijd .
Hier zou ik willen sterven en rusten voor altijd.(2x)

Bestuursactiviteiten
Bestuursveragdering: 17 augustus
Verschijningsdatum Maandbericht sep-okt.: 30 augustus
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