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27 26 00

Plaatsvervangend adviseuse

M. van Krugten

24 19 72

Fotodocumentatie
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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.
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
Contributie per 1 januari 2020, per jaar

€

43,15

Vrijwillige bijdrage Jacobafonds

€

0,45

Vrijwillige bijdrage ACWW

€

0,25

Totaal per jaar

€

43,85

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 2019.
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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. NVVHVrouwennetwerk, 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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Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 1 augustus 2020 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
Heb je goede voornemens? Wandel dan mee.
1e 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
Mieke Muiswinkel, tel. 77 68 84

Activiteiten
Lezen /

Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89

begrijpen

o.l.v. Margreet van Krugten, tel. 24 19 72
2e Leesgroep olv. Henriëtte Grashoff

Jaarprogramma 2019 - 2020
* Let op, in het programma kunnen nog wijzigingen komen!!!
* U kunt u pas opgeven voor een activiteit als het in het maandbericht is aangekondigd.
* Als u meegaat met een excursie en u besluit na afloop hiervan op eigen gelegenheid naar huis te gaan of nog langer te
blijven, meldt u dit dan s.v.p. aan degene die de excursie heeft georganiseerd of aan degene met wie u op de heenreis bent
meegereden. Dit voorkomt onnodige complicaties. Bij voorbaat dank.
* Mocht u naar een bijeenkomst of lezing willen en niet op eigen gelegenheid kunnen komen, meldt dit dan bij een van de
bestuursleden (voor telefoonnummers zie pag. 3). Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.
* Introducés betalen € 2,50 voor het bijwonen van een lezing of bijeenkomst.
* Let op!! Bij verhindering tot 14 dagen vóór de datum van een excursie, betaalt u 50% van de totale kosten. Daarna kan
geen geld meer worden teruggestort. Wij moeten alles een week van tevoren hebben betaald!
Woensdag 25 maart

Middag

Wandeling Vinkeveen

Woensdag 8 april

Middag

Museum Jan

Dinsdag 21 april

Middag

Bloemsierkunst in de Bavo Haarlem

Donderdag 23 april

Ochtend

Verhalenvertelster Elza Vis

Woensdag 29 april

Hele dag

Met Museum-Plus-Bus naar Enkhuizen

Donderdag 7 mei

Ochtend

Singer-museum Laren

Donderdag 14 mei

Hele dag

Voorjaarsuitje

Van het bestuur
Alle voorjaarsbloemen lachen ons weer toe en het voorjaar
zal ons zeker zon brengen!
Gelukkig na al die wind en regen, we zijn er echt aan toe!
Natuurlijk heeft onze veengrond na de zeer droge zomer
veel water nodig, maar dan nog, nu is het wel weer genoeg.
Onze Ledenvergadering op 24 februari is goed bezocht. We
hebben teruggekeken op een actief en voorspoedig
verenigingsjaar met veel activiteiten voor elk wat wils. Ook
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de informatie over het werkterrein van Tympaan/De Baat
en over de mogelijkheden die zij kunnen bieden op het
gebied van de zorg, waren zeer nuttig.
Ja, we worden allemaal ouder en wijzer en dat betekent dat
we ons moeten voorbereiden op onze oude dag. En er voor
zorgen dat dit een goede oude dag wordt!
Op zondag 8 maart hebben we Vrouwendag gevierd met een
High Tea in het Chocoladehuisje in Mijdrecht.
De allereerste Vrouwendag in Nederland werd
georganiseerd op 12 mei 1912. Het thema was toen
'vrijheid'. Nu zal het jaarthema zijn 'hart voor vrouwen'. Na
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instemming van onze Ledenraad begin april wordt dit ook
het jaarthema voor onze vereniging.
Met dit thema wordt vooral aandacht gevraagd voor de
medische verschillen tussen mannen en vrouwen, zodat bij
de behandeling van vrouwen hiermee terdege rekening
wordt gehouden.
Ons programma omvat nog een aantal activiteiten voordat
de eerste helft van ons programma afgesloten kan worden
met onze voorjaarsexcursie op 14 mei. Ik noem toch nog
even: 19 maart het lunchconcert in Hilversum, op 25 maart
de wandeling door Vinkeveen (hierdoor kunt u, als u de
foto’s verzamelt voor het boek over Vinkeveen, zelf zien wat
er zoal veranderd is t.o.v. vroeger).
Begin april de bloemsierkunst in de Bavo kerk in Haarlem,
op 23 april de verhalenvertelster en tenslotte op 14 mei ons
voorjaarsuitstapje.

Speciaal georganiseerd voor onze 80-plussers op 29 april de
excursie met de Plus-bus. Natuurlijk moet u voor duidelijke
informatie over deze activiteiten zijn in dit Maandbericht en
daarin staat ook hoe u zich kunt opgeven.
We sluiten met de slotexcursie op 14 mei het eerste deel van
ons jaarprogramma af. Eind augustus ontvangt u weer het
volgende Maandbericht met een nieuw programma en begin
september beginnen we weer aan het tweede deel van ons
jaarprogramma met de Open Ochtend waarbij u ook weer
uw vriendinnen mee kunt nemen, zodat zij kennis kunnen
maken met onze afdeling.
Wij wensen u een mooie zomer!
Maar voordat deze zomer echt begint, hopen wij u nog te
mogen begroeten bij onze activiteiten.
Namens het bestuur,
Trudy Barnhard

Vooruitblik

Museum Jan
Tentoonstelling, in wat voorheen museum Jan van de Togt
heette, woensdag 8 april.
Jan Cremer: Noordwaarts 2010-2020.
Al circa 65 jaar schildert Jan Cremer (1940) met woorden en
penselen zijn avontuurlijke leven.
Roy Lichtenstein (1923-1997) Pop Art in Print is een van de
bekendste kunstenaars in Amerikaanse popart. Van
afbeeldingen uit stripboeken, advertenties en beroemde
moderne schilderijen, sterk uitvergroot op doek en papier.

Vooruitblik

De Nieuwe Bavo in bloei
Dinsdag 21 april.

Wij willen dit keer iets extra’s toevoegen en hopen daarbij
op mooi weer!
Namelijk door een korte wandeling te maken naar het
Japanse bloesembos, een kunststuk in de natuur.
Maar als het weer ons in de steek laat, dan bezoeken wij
eerst het Cobra museum in Amstelveen, drinken daar een
kopje koffie en stappen op de bus naar het oude dorp om
daarna museum Jan te bezoeken.
Het is altijd prima als je een eigen boterham meeneemt en
om die lekker tussendoor op te eten.
Wij vertrekken 8 april om 12.21 uur met bus 130 richting
Uithoorn vanaf halte Molmlaan in Wilnis.
Opgeven bij Tini tel.nr 272600, Miek tel.nr 776884 of Lenie
tel.nr 283819.

april-mei 2020

Meer dan 100 studenten van diverse opleidingen hebben de
Nieuwe Bavo met dit bloemenevenement met ruim 60.000
bloemen veranderd in een prachtige bloemenzee.
De Kerk staat in de top 5 van mooiste kerken van Europa,
samen met onder andere de Sagrada Familia van Barcelona
.
Bij de Kerk is ook een klein museum dat te bezichtigen is.
Helaas kon ik op dit moment nog niet meer inforaie krijgen
over het programma, zoals overige activiteiten als
koepeltochten, rondleidingen, optredens enz.
Maar mocht er belangstelling zijn, dan kun je tzt. nadere
info opzoeken bij www kathedraal in bloei.com of www.
denieuwebavobloeit.com.
Locatie: Kathedraal Haarlem, Leidsevaart 146-2014 HE
Haarlem.
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Wij gaan kijken op dinsdag 21 april vanuit Wilnis met bus
130 halte Molmlaan.
Vertrek 11.21 uur, overstappen in Uithoorn richting
Haarlem en dan 20 min. lopen naar de kerk.
Entreekosten € 8.00, bij de kerk te voldoen.
Opgeven om mee te gaan bij Lenie Celie.

Vooruitblik

Verhalenvertelster Elza

Vooruitblik

Dagje naar Enkhuizen
Excursie naar Zuiderzee museum Enkhuizen, woensdag 29
april 2020.
Deze excursie is ons aangeboden door de BankGiro
loterij. Hun Museum-Plus-Bus is bedoeld voor groepen
senioren die zonder die bus vanwege leeftijd of conditie niet
meer zo gemakkelijk naar een museum kunnen. Deze bus
kan voor deze doelgroep drempelverlagend werken.
Het bestuur heeft daarom ook gekozen om onze dames van
80 en ouder voorrang te geven bij dit uitje.
Let op: wilt u zeker zijn van een plaats als 80+-er, dan dient
u zich uiterlijk 31 maart hiervoor op te geven. Als er daarna
nog plaatsen over zijn in de bus, dan komen de 80-minners
in aanmerking, mogelijk als begeleider van een van de 80+ers. Bij te veel liefhebbers moeten we in deze jongere groep
loten wie er mee mag.
Dus schroom niet! Geef u zo snel mogelijk op voor
deelneming of begeleiding. Wij zitten vast aan een min/max
aantal deelnemers.
Wandelstokken, rollator, rolstoel? Kan allemaal mee, maar
geef dit svp wel door bij uw opgave. Ook zijn er bij het
museum rolstoelen te leen, graag ook dit doorgeven bij
aanmelding.

Donderdagochtend 23 april, 10 uur Willisstee.
Verhalenvertelster Elza Vis.
Op veel locaties in de Ronde Venen en ver daarbuiten,
vertelt Elza haar verhalen.
Bestaande verhalen, maar ook door haar zelf geschreven
verhalen.
Inmiddels staat het verhalen vertellen op de
Werelderfgoedlijst van immaterieel erfgoed.
23 april komt Elza voor ons een aantal verhalen vertellen,
en ze wordt hierbij muzikaal begeleid.
Graag tot dan.
Gemma van Benschop.
Programma,
8.30 aankomst bus opstapplaats Willisstee
9.00 vertrek bus van opstapplaats
10.30 aankomst dienstterrein
11.00 koffie
11.30 rondleiding
12.30 lunch
13.30 gelegenheid om rond te kijken en wandelen naar boot
14.30 vertrek van boot naar intreepaviljoen
15.00 vertrek Zuiderzeemuseum
15.15 vertrek bus
16.45 aankomst opstapplaats bij Willisstee in Wilnis
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Bij aankomst in museum wordt u één kopje koffie
aangeboden met Enkhuizer krentenmik.
De lunch bestaat uit drie mini bolletjes met resp. kleine
kroket, boerenachterham en Beemster kaas, plus kopje
koffie, thee, of glas melk. Bent u vegetariër, geef dat dan svp
door.

Vooruitblik

Voorjaarsuitje 14 mei

De kosten voor u zelf zijn daarvoor € 12.50, dit is incl.
watertje voor onderweg, snoepje en fooi voor chauffeur.
Alle overige kosten voor deze dag worden betaald door de
Stichting Museum-Plus-Bus!
Voor deelname graag zo snel mogelijk opgeven bij Lenie
Celie, tel.nr 283819. Denkt u ook aan de gelijktijdige
betaling?.
Voor onze oudere leden een unieke dag, we hopen op een
grote groep.

Vooruitblik

Singer-museum Laren
Tentoonstelling Spiegel van de Ziel, donderdag 7 mei.
In deze tentoonstelling staat de private wereld van de 19deeeuwse Nederlandse kunstenaar centraal. Thema’s als het
interieur, het stilleven, de besloten tuin maar ook de
geestenwereld van de kunstenaar komen aan bod.
Er is werk te zien van o.a. Jan Toorop, Vincent Van Gogh,
Willem Witsen enz.
Wij gaan 7 mei met bus 121 vanaf de Voogtlaan in Wilnis
om 10.32 uur naar station Hilversum en stappen daar over
op de bus naar Laren.
Beginnen met een kopje koffie en bezoeken de
tentoonstelling.
Opgeven bij Tini, Miek of Lenie. Tel.nrs, zie blz 4.

Rondvaart Havens van Rotterdam en de moderne
architectuur.
Vertrek vanaf de Willisstee 8.30 uur, thuiskomst 17.30 uur
Om Rotterdam en zijn havens te ontdekken is een
rondvaart met de Spido de manier.
Varen door de grootste zeehaven ter wereld tussen het
drukke verkeer van zee- en binnenvaartschepen, is een
belevenis van jewelste.
Je ziet de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen
aan je voorbij glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op
werven, dokken en de hypermoderne overslag
van duizenden containers. Tijdens de vaartocht komt u alles
te weten over de interessante feiten van de Rotterdamse
haven.

Maar, we gaan niet alleen naar de haven van Rotterdam!
Het totale voorjaarsuitje ziet er als volgt uit:
8.30 uur vertrek vanaf de Willisstee.
10 uur koffie met gebak bij restaurant onder de Pannen in
Leerbroek.
12.15 uur aankomst bij restaurant de Klok in Kinderdijk,
voor koffietafel met soep.
14.45 uur rondvaart Havens Rottterdam.
17.30 uur thuiskomst bij de Willisstee.
Kosten voor deze dag € 53, bij opgave gelijk betalen svp.
U kunt zich opgeven bij Gemma van Benschop, tel.
0643702415.
Tot ziens op 14 mei.
Gemma van Benschop
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DE NVVH IN DE 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 (hoofd bestuur) 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
Beheersinstituut het besluit tot het ongedaan maken van de
opheffing en het in liquidatie treden van de NVVH.
(op mijn zolder gevonden met opruimen)
Ans Schmidt
Wens jullie allen een fijne zomer toe, en tot september met
weer nieuwe Grote Vrouwen.

Terugblik

Mozartlezing
Woensdag 5 februari 2020, muzieklezing door Alice van
Rossum.
Er waren 34 dames en 1 heer aanwezig in de Willesstee om
een muzieklezing over Wolfgang Amadeus Mozarts eerste
muzikale jaren van zijn leven bij te wonen.
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Met tekst-en luisterfragmenten heeft mevr. van Rossum ons
weer op haar zeer levendige en boeiende wijze weten te
betrekken bij de muziek van Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart werd 27 Januari 1756 in
Salzburg geboren, als zoon van Leopold Mozart en Anna
Maria Pertl. Zijn vader was een zeer bekwaam violist in
dienst van de Aartsbisschop van Salzburg. Ook zijn 4 jaar
oudere zuster Maria Anna “Nannerl” was een getalenteerde
klaveciniste.
Het jongetje raakte geboeid door de muzieklessen die
Leopold gaf aan Nannerl. Op de piano zocht hij
consonerende intervallen op en uitte zijn blijdschap bij het
vinden van een terts.
Op driejarige leeftijd kon hij al eenvoudige klavierstukjes uit
zijn hoofd leren en maatvast spelen. Leopold was er van
overtuigd dat Wolfgang een godswonder was. Al snel
beheerste muziek zijn leven, hij leerde niet alleen piano en
klavecimbel spelen maar ook viool en altviool.
Als 5 jarig jongetje schreef hij al zijn eerste stuk voor
piano ”Menuet in G Major KV1”.
De werken van Mozart worden voorafgegaan door een
“KV” nummer. De K komt van Baron Köchel die alle
werken van Mozart, totaal 626 muziekstukken waaronder
41 symfonieën, 27 pianoconcerten en 22 opera's, heeft
gecatalogiseerd en de “V” staat voor Verzeichnis.
Leopold voorzag dat het buitengewone talent van Wolfgang
geld kon opbrengen en nam hij de toen zesjarige Wolfgang
mee op reis door Europa samen met zijn moeder en zijn zeer
getalenteerde zuster Nannerl.
Tijdens zijn eerste grote reis van 1763 tot 1766 bezoekt
Wolfgang diverse grote steden in Duitsland, Frankrijk,
Engeland en België. De wonderkinderen wisten de adel van
allerlei hoven in Europa te verbluffen met hun bijzondere
talenten.
Vanuit Antwerpen ging de reis naar Rotterdam en per
trekschuit voeren ze naar Den Haag waar ze op 11
september 1765 aankwamen. Na een hofconcert voor de
Prins van Oranje-Nassau en zijn zus Prinses Carolina van
Nassau-Weilburg werd op 30 september een concert
gegeven door Wolfgang in de zaal van de Oude Doelen.
Deze advertentie stond in de Haagsche Courant van 27
september:
Met permissie zal de Heer Mozart, Muziek Meester van den
Prins Bisschop van Salzburg, de eer hebben op Maendag
den 30 September 1765, in de zael van den Ouden Doelen in
's Hage een Groot Concert geeven, in het welke zyn Zoon,
oud maer 8 Jaeren en 8 Maenden, benevens zyn Dogter,
oud 14 Jaeren, Concerten op het Clavecimbael zullen
executeeren. Allen de ouvertures zullen zyn van de
compositie van dien jonge Componist die nooyt zijn weerga
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gevonden hebbende. Entree-Billetten voor een Persoon 3
Gulden en voor een Heer en Dame 5,50 Gulden.
Het voortdurend op reis zijn eiste zijn tol, Nannerl en later
ook Wolfgang kregen buiktyfus en het duurde tot 22
januari 1766 voor ze hersteld waren om een recital in de
Oude Doelen te geven.
De familie Mozart reisde vervolgens naar Amsterdam, waar
zij op 29 januari en 26 februari 1766 een concert gaven in
de muziekzaal van de Hollandse Manege aan de
Leidsegracht.
Daarna weer terug naar Den Haag. Op 11 maart 1766
woonde Mozart de plechtige inhuldiging bij van Stadhouder
Willem V. Voor die gelegenheid componeerde Wolfgang
een reeks variaties op het destijds bekende lied “Willem van
Nassau”. (doet denken aan het Wilhelmus.)
Vervolgens voerde de reis naar Haarlem, waar Wolfgang, in
april 1766, op het Müllerorgel van de Grote of SintBavokerk speelde en zijn vader Leopold bij beroemde
uitgeverij Johannes Enschede de vertaling van zijn boek,
Grondig Ondewijs in de behandeling der Viool, in
ontvangst nam.
Op 16 april werd in Amsterdam nogmaals een concert
gegeven in de Manege.
In Utrecht gaven Wolfgang en Nannerl op 21 april een
concert in het Bijlhouwersgildehuis aan het Vredenburg, in
mei was de familie opnieuw in Parijs, daarna via München
terug naar Salzburg.
Een heel boeiend verhaal op een zeer meeslepende wijze
verteld door Alice van Rossum.
Ans Schotten

Terugblik

Stedelijk Museum
Donderdag 16 januari jl. gingen wij met 11 dames met de
bus naar Amsterdam om in het Stedelijk Museum de
tentoonstelling van de modernisten Chagall, Picasso,
Mondriaan e.a. te gaan bekijken.
Na aankomst hebben wij eerst een kopje koffie gedronken
en daarna hebben wij de tentoonstelling bekeken.
Rond 1910 was er al een Amerikaanse immigranten-familie

Stein, die in hun Parijse appartement een prachtige collectie
aan hun muren hadden hangen van o.a Picasso en Matisse.
Ik heb genoten van al deze prachtige moderne schilderijen
en ik denk velen met mij.
Rond 3 uur gingen wij weer met de bus naar huis.
Bedankt Lenie, Miek en Tini.
Hartelijke groeten, Marijke Merkus

Terugblik

Kaaspakhuis Woerden
Rond 2 uur waren we met een groep van 24 vrouwen bij het
kaaspakhuis aan de Emmakade in Woerden
aangekomen. Een gedeelte kwam met de bus, anderen met
eigen vervoer.
We werden welkom geheten in de VVV-winkel waarna we
met een gids naar het gedeelte gingen waar regelmatig kaas
wordt gemaakt. Zij vertelde dat Woerden ierg belangrijk is
voor het produceren, bewaren en verhandelen van kaas. Het
pakhuis dateert uit 1838 ligt aan het water wat belangrijk is
voor het vervoer.

advertentie
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Kazen zijn rond daar; komt het woord kaaskop vandaan.
Maar de echte reden is dat de Romeinen een boomstam
uitholden en daar de kazen in maakten. Ronde kazen dus.

NVVH afdeling De Ronde Venen

Daarna zagen we een film met daarin Bram van der Vlugt
en een jongen, die ging o.a.over oude en jonge kaas.
Om het kaaspakhuis te bekijken moesten we een wiite jas
aan en een haarnetje op. Toen naar boven over een smalle
trap waar de kazen lagen opgeslagen. Kazen moeten
regelmatig worden gekeerd voor de smaak. Dat is best een
zwaar werk, want zo'n kaas weegt 12 kilo. De temperatuur
in het pakhuis wordt rond de 12 graden gehouden.
Weer beneden hebben we een heerlijk stukje kaas geproeft.

april-mei 2020

Na een bezoek aan de VVV-winkel zijn we wat gaan
drinken in een restaurant.
Lenie wist dat er nog een kleine tentoonstelling was over
'vrouwen voor de lens'. Dit was in een prachtig historisch
pand. De foto's waren echt herkenbaar en groot en klein
tentoongesteld o.a een moeder met een drieling van 1 jaar
die in tuigjes liepen. Echt grappig.
Lenie en Gemma, het was weer een geslaagde middag.
Miek van Muiswinkel
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Terugblik

Lakenhal Leiden
De jonge Rembrandt
Als kersvers lid van het vrouwennetwerk probeer ik nu een
verslag te maken van een gezellig, cultureel dagje.
Daar staan we dan met 8 dames op station Woerden.
We hebben er zin in. Gezellig pratend in de “stiltecoupé“.
Althans dat dachten wij
Onder begeleiding van Lenie wandelden wij naar De
Lakenhal. Daar kregen wij te horen, dat we moesten
wachten voor de sessie van half een. Geen probleem; eerst
aan de koffie. We meldden ons op tijd aan bij het museum
en mochten op eigen gelegenheid alle mooie tekeningen en
schilderijen van de jonge Rembrandt gaan bewonderen.

Het is bijzonder, dat deze werken na honderden jaren
terugkeren naar zijn geboortestad Leiden. Wat was deze
man toch hoogbegaafd. Nooit koos hij voor de al
bewandelde paden, maar voor nieuwe inzichten en
mogelijkheden. De tentoonstelling was zeker de moeite
waard en Rembrandt blijft een van onze grootste meesters
in de schilderkunst. Ik heb weer een fijne dag gehad en voel
me zeker opgenomen in de groep .
Marina Stroband- Gorter

Terugblik

Chocoladehuisje
Internationale Vrouwendag is in de 20 ste eeuw ontstaan
doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten. Ook nu zijn
er nog steeds zaken om voor te strijden. Bijvoorbeeld:
gelijke betaling voor man en vrouw, geen seksueel
geweld. In 1978 werd de internationale vrouwendag door de
Verenigde Naties erkent.
Onze afdeling vond het gezellig om met elkaar deze dag te
vieren in het Chocoladehuisje in Mijdrecht. 's-Morgens
waren we met 12, 's-middags met 17 dames.
Gemma en Lenie
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8 maart 2020 WERELDVROUWENDAG in het
Chocoladehuisje
Helaas waren we met de auto, want na de uitgebreide hightea in het chocoladehuisje pasten we bijna niet meer achter
het stuur. Het was allemaal zoet/zout even lekker en het kon
niet op.
We vroegen om een doggy bag, maar daar hadden ze nog
niet van gehoord. De baas begreep wel en we kregen een
plastic zakje. Dat werkte aanstekelijk, want weggooien is
zonde !
Een prima vrouwenmiddag !
Els en Marianne

NVVH afdeling De Ronde Venen

Van alles wat!
Wel-en-wee
Lieve dames,
Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor het prachtige
boeket dat ik van NVVH-VROUWENNETWERK heb
ontvangen na mijn schouderoperatie.
Daar word je vrolijk van.
Hartelijke groet,
Yvonne Boerma
Lieve Dames,
Wat een verrassing toen er zaterdag een prachtige bos
tulpen bij mij werd bezorgd met een lief beterschaps-kaartje
eraan.
Had die week mijn pols gebroken. Pijn!! Dan moet je maar
niet op een stoel klimmen om de gordijnen bij je
kleindochter op te hangen! Achterover op stuitje en pols
gevallen. Dat werd dus een middagje ziekenhuis.
De beeldige bloemen waren precies dát, wat me uit mijn
sombere stemming haalde.
Hartelijk dank!
Liesje Veeneman

Oproep Leeskring
Beste dames,
Dat lezen een fijne vrije tijdsbesteding kan zijn blijkt wel uit
het feit dat onze afdeling inmiddels twee leeskringen telt.
Beide leeskringen zijn vol en ...... er zijn nog drie dames bij
mij bekend die ook graag in een gezellige setting een boek
willen bespreken dat ze hebben gelezen. Drie dames is
echter te weinig om een derde leeskring op te
zetten. Vandaar mijn oproep: als u graag leest en het lijkt u
wat om boeken te bespreken in een fijne groep, dan kunt u
zich opgeven bij mij:
Henriette Grashoff-Berkel,
mailadres: hpaatje1@gmail.com
evt. tel. 06-55108586 (maar mail is gemakkelijker)
Ik wil de nieuwe kring graag helpen met de opstart,
leesvragen, boekenlijst, etc.

Bestuursactiviteiten
Bestuursvergadering: 10 augustus
Verschijningsdatum Maandbericht aug.-sept.: 25 augustus
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Overleef je een hartaanval als je alleen bent?
Neem 2 minuten de tijd om dit te lezen. Echt doen!!! Heel
belangrijk.
1. Laten we zeggen dat het 18:25 uur is en je gaat naar huis
(alleen natuurlijk) na een buitengewoon moeilijke dag op
het werk.
2. Je bent erg moe, boos en gefrustreerd.
3 Plotseling krijg je een ernstige pijn in je borst die langs je
arm naar boven en naar je kaak trekt. Je bent ongeveer vijf
kilometer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
4. Helaas weet je niet of je het kunt halen.
5. Je hebt een EHBO-diploma, maar degene die de cursus
heeft gegeven, heeft je niet verteld hoe je het op jezelf kunt
toepassen.
6. Aangezien veel mensen alleen zijn als ze een hartaanval
krijgen dien je het volgende te weten:
De persoon wiens hart onjuist slaat en zich zwak voelt,
heeft slechts 10 seconden over voordat het bewustzijn wordt
verloren.
7. Echter: zo’n slachtoffer kan zich zelf helpen door
herhaaldelijk en zeer krachtig te hoesten. Voor elke hoest
moet een diepe adem teug worden genomen, en de hoest
moet diep zijn en lang worden volgehouden, zoals bij het
produceren van sputum diep uit de borst. Een ademteug en
een hoest moet elke twee seconden worden herhaald zonder
op te houden totdat er hulp komt, of totdat het hart weer
een normale slag heeft.
8. Door diep ademhalen komt zuurstof in de longen en de
hoestbeweging doet het hart samentrekken zodat het bloed
door de bloedsomloop blijft rondgaan. De druk die op deze
manier op het hart wordt uitgeoefend helpt het hart ook om
het normale ritme te herstellen. Op deze manier kunnen
slachtoffers van een hartaanval in een ziekenhuis terecht
komen en verder behandeld worden.
(met dank aan Lenie Celie voor dit bericht)
Tip: Lezing Historie van Buitenverldert
Vrijdag 17 april aanvang 14.00 uur in het Menno
ontmoetingspunt, Noordhollandstraat 17a 1081 AS
Amsterdam. De intree is vrij en de koffie staat klaar.
Een bijzonder mooie lezing over de wijk Buitenveldert,
verzorgd door Anton Alphons en Jan. Samen hebben zij
ook een boek uitgebracht en dat is in te zien. Voor
liefhebbers ook te koop na de lezing.
Mocht u na dit alles ook trek hebben gekregen: op vrijdag
kunt u eten bij het Menno Simonshuis.
Aanvang 17.30 uur, 4-gangen menu €8.50, vast menu.
Hiervoor moet u zich wel van tevoren aanmelden, uiterlijk
's-morgens 11 uur, tel. 020-4609300.
Lenie Celie
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