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Bestuur     0297-

Voorzitter   T. Barnhard, Conincksmeer 37, 3645 WH Vinkeveen 26 25 78

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

Secretaris   M. van Krugten, Verfmolen 63, 3642 ZJ Mijdrecht 24 19 72

Penningmeester + ledenadm.   W. Kerkhoven, Daalder 14, 3641 LK Mijdrecht,
email: wmckerkhoven@ziggo.nl

28 55 70

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
Secretariaat: Verfmolen 63, 3642 ZJ, Mijdrecht, e-mail: secr-wilnis@nvvh.nl - website: www.nvvh.nl

                                Colofon        ---        47ste jaargang        ---        februari - maart 2020

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 2020, 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 2018.

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. 
Andere activiteiten moeten contant betaald worden.
Deelname aan excursies is pas definitief als de betaling bij
de penningmeester binnen is.
 
Jacobafonds
Voor aanvragen kunt u contact opnemen met onze
adviseuse: Mevrouw T. Baer, Penning 33, 3641 LP
Mijdrecht tel: (0297) 27 26 00
 

3febr.-maart 2020



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

Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 28 februari 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, meldt
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

 
 

Woensdag 5 februari Ochtend Muzieklezing Mozart en Nederland

Vrijdag 7 februari Ochtend Museum Lakenhal Leiden

Maandag 24 februari Middag Ledenvergadering / Lezing de Baat

Zondag 8 maart Middag Vrouwendag: High Tea, Chocoladehuisje, Mijdrecht

Woensdag 11 maart Ochtend Van Gogh museum Amsterdam

Donderdag 19 maart Middag Lunchconcert MCO Hilversum / Lunch de Jonge Haan

Woensdag 25 maart Middag Wandeling Vinkeveen

5-13 april   Bloemsierkunst in de Bavo Haarlem

Donderdag 23 april Ochtend Verhalenvertelster Elza Vis

Donderdag 14 mei   Voorjaarsuitje

* 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!

 

Jaarprogramma 2019 - 2020

Van het bestuur

Wij zijn dit jaar weer goed begonnen met een goed en
vooral gezellig Nieuwjaarsetentje in de Veensteker in
Vinkeveen. 
Met dit nieuwe jaar 2020 laten we de “tiener-jaren” achter
ons en beginnen we aan de “twenties”.
Sommigen zeggen: tweeduizend twintig, weer anderen

zeggen: twintig twintig. Het mag gelukkig allebei, we
kunnen dus kiezen. 
Voor ons ligt het laatste deel van ons gevarieerd
programma met elke maand weer twee activiteiten:
museumbezoek in Amsterdam, de excursie naar het
kaaspakhuis in Woerden en de muzieklezing over Mozart. 
Noteer dit in uw agenda, geef u bijtijds op en betaal, zodat
u zeker kunt zijn van uw deelname en dat de organisatie
door Gemma van Benschop en Lenie Celie goed uitgevoerd
kan worden! 
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Vooruitblik

Mozart en Nederland
Lezing door Alice van Rossum, op woensdag 5 februari, om
10 uur in de Willisstee.
Mozart en zijn muziek kennen we natuurlijk allemaal. We
krijgen luistervoorbeelden en krantenberichten
voorgeschoteld en heel veel informatie over dit muzikale
genie.
Zie voor de verdere toelichting het Maandbericht van
januari.

Vooruitblik

De jonge Rembrandt
Museumbezoek Lakenhal Leiden ”Jonge
Rembrandt”, vrijdag 7 februari 2020.
De tentoonstelling maakt inzichtelijk hoe Rembrandts
talent zich in de eerste tien jaren van zijn kunstenaarsschap
pijlsnel ontwikkelde. Nooit koos hij voor bewandelde
paden, altijd zocht hij naar nieuwe inzichten en
mogelijkheden. Als tiener en twintiger legde hij het
fundament voor zijn latere werk. De tentoonstelling maakt
duidelijk hoe belangrijk en briljant het vroege werk van
Rembrandt is!
 
We vertrekken 7 februari van de halte Molmlaan in Wilnis
om 10.08 met bus 123 naar Woerden en nemen daar de trein
naar Leiden.
Aanmelden bij Lenie of Mieke.
 

Vooruitblik

Ledenvergadering
Uitnodiging Afdeling Ledenvergadering, maandag 24
februari om 13.00 uur tot 16.00 uur in de Willisstee, met
aansluitend een lezing van Tymbaat / De Baat .
Het is ons aller belang dat u op de ledenvergadering
aanwezig bent. Soms moeten er beslissingen genomen
worden waarvoor uw stem belangrijk is !
Tot ziens, bestuur NVVH vrouwennetwerk, afdeling De
Ronde Venen.

Denkt u ook aan de contributie voor 2020? 
 
Het allerlaatste nummer van Denken en Doen, het
verenigingsblad, is uitgekomen en vanaf nu ontvangt u de
Ledenbrief digitaal. Daarvoor moet u natuurlijk wel uw e-
mailadres doorgeven aan de ledenadministratie, dus aan
Wilma Kerkhoven. (zie bovenaan pagina 3 van ons
Maandbericht). 

 
Op maandag 24 februari om 13.00 uur in de Willisstee is er
weer onze Ledenvergadering, gevolgd door een lezing over
de werkzaamheden van de organisatie De Baat. 
Met een Ledenvergadering kijken wij, als bestuur, samen
met de leden, dus met u, terug op het achterliggende jaar en
we overleggen samen over het beleid voor het nieuwe jaar. 
Vanzelfsprekend stellen wij uw actieve aanwezigheid zeer op
prijs: zonder leden is er geen vereniging!
Wij verwachten u dan ook op 24 februari om 13.00 uur te
mogen begroeten in de Willisstee. Namens het bestuur, 
 
Trudy Barnhard 

 advertentie
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Aansluitend aan de ledenvergadering van 24 febr.:

Lezing Tympaan / De
Baat
Onderwerp: veranderingen in de zorg en welzijn. De kracht
van verbinden en versterken, door Marianne White, sociaal
werker.
Er is daarbij gelegenheid tot vragen stellen.
 
Marianne White is Sociaal Werker bij Tympaan-De Baat,
de welzijnsorganisatie voor De Ronde Venen. Een sociaal
werker informeert en ondersteunt mensen bij het behouden
of hervinden van de regie over het eigen leven. Deze
ondersteuning richt zich op het verlangen van mensen om
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit gebeurt
door persoonsgerichte begeleiding en door ondersteunende
activiteiten die worden uitgevoerd door vrijwilligers. De
Sociaal Werker is uitstekend op de hoogte van allerlei
regelingen en mogelijkheden die uw situatie kunnen
verbeteren. U kunt advies en begeleiding krijgen die gericht
is op uw eigen specifieke situatie.
Verder vindt u bij Tympaan-De Baat ook het steunpunt
Mantelzorg De Ronde Venen. Mantelzorg is de zorg die
mensen vanuit een persoonlijke relatie aan elkaar bieden.
Mantelzorger word je vaak zomaar, je kiest er niet voor.
Het zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte naaste
kan veel voldoening geven. Toch kan het ook zwaar zijn om
die hulp te bieden. 
Mantelzorg De Ronde Venen van Tympaan-De Baat heeft
verschillende activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen
in hun verzorgende taak, zodat zij verzorging op een
gezonde manier kunnen blijven combineren met hun eigen
leven. 

Vooruitblik

Vrouwendag High Tea

Zondag 8 maart: High tea t.g.v Vrouwendag.

Jaarlijks besteedt ons Vrouwennetwerk aandacht aan
internationale Vrouwendag.
Om dit een feestelijk tintje te geven gaan we naar het
Chocoladehuisje, Dorpsstraat / hoek Prinses Irenelaan,
3641 ED Mijdrecht, voor een high tea, met o.a warme en
koude, zoete en hartige hapjes, vers fruit en warme dranken
naar keuze.

De high tea kost 20€ per persoon.
U kunt zich opgeven voor de high tea van 11.30 - 14.00 uur,
of de high tea van 15.00uur - 17.30 uur. 
Bij aanmelding graag laten weten welke high tea U wil!

In totaal zijn er 60 plaatsen. Opgave is mogelijk tot 1 maart.
Voor wijze van betalen: zie pagina 3 van Uw maandbericht.
Opgeven bij Gemma van Benschop.
Tel.nr: 06-43702415.

Vooruitblik

Van Gogh museum

Van Goghmuseum Amsterdam “In the Picture“,
zelfportretten uit de tijd van Vincent van Gogh,
woensdag 11 maart 2020.

Welk beeld wilden kunstenaars als van Gogh, Munch,
Toorop en Cezanne neerzetten met hun portretten?
Het zelfportret floreerde. Ook maakten bevriende schilders
portretten van elkaar. Vanwaar die belangstelling voor
elkaars gezicht en imago?
De tentoonstelling onderzoekt de rol en betekenis van het
kunstenaarsportret. Stralende hoofdrol is weggelegd voor
van Goghs zelfportret met verbonden oor.
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Vooruitblik

Lunchconcert + lunch
Lunchconcert MuziekCentrum voor de Omroep, donderdag
19 maart, 12.30 uur.
Lunch restaurant de Jonge Haan.

We hopen een gratis lunchconcert mee te kunnen maken
van het Radio Philharmonisch Orkest in het
MuziekCentrum voor de Omroep, Heuvellaan 33,
Hilversum.
Dit hangt af van het feit of er plaatsen beschikbaar zijn,
omdat er geen reservering mogelijk is.

Mocht het ter plekke niet lukken om plaatsen te
bemachtigen, dan gaan we in elk geval lunchen bij
restaurant de Jonge Haan, 's-Gravelandseweg 62,
Hilversum, aanvang 14.00 uur.
Parkeren achter de Jonge Haan is gratis, omdat wij daar te
gast zijn voor de lunch.
Ieder rekent de lunch persoonlijk af.

Er kunnen 16 personen mee.
We gaan per auto naar beide locaties.
Parkeren bij het muziekcentrum is gratis. Volg de borden
P-1 of P-2 naast het gebouw van het muziekcentrum.
U rijdt, eenmaal op inrit van de parkeerplaats, tot aan de
slagboom, en laat via de intercom weten dat U voor het
lunchconcert komt. Vervolgens wordt de slagboom
geopend.

Vertrek per auto vanaf de Willisstee om 11.15 uur.
U kunt zich opgeven bij Gemma van Benschop.
Tel.nr: 06-43702415.

Vooruitblik

Wandeling Vinkeveen
Woensdag 25 maart, gidswandeling door oud-Vinkeveen.
Aanvang 14.00 uur vanaf locatie Vinkeveen Haven.

Vooraf aan de wandeling krijgen alle deelnemers een kopje
thee of koffie bij restaurant Het Voordek.
Dit bevindt zich op Herenweg 144, 3645 DT Vinkeveen.
Het is de bedoeling dat wij op eigen gelegenheid daar
verzamelen.
Dit is naast het viaduct; mocht je met de bus gaan: 130 of
126, uitstappen halte viaduct.
Onze gidsen zijn Toon Kolenberg en Cees Koper.

 
Vertrek 11 maart vanaf de halte Molmlaan in Wilnis om
10.21 uur met bus 130 naar Uithoorn, daar nemen we bus
347 richting het museum.
Aanmelden bij Lenie of Mieke.

Kosten wandeling €5,50 per persoon of €7,50 wanneer ook
de toren van de kerk wordt beklommen.
Tijdsduur ongeveer 2 uur / 2.15 uur wandeling met bezoek
aan kerk+toren.

Graag opgeven voor begin maart in verband met aangeven
aantal deelneemsters.
Vooraf betalen, zie voorin maandbericht.
Opgeven bij Lenie.

 

7febr.-maart 2020





meegeven aan haar oudste dochter Trijnie, die haar op de
tocht vergezelde en met succes wist te ontkomen. Zij werd
opgepakt en naar kamp Vught overgebracht. Vandaar
kwam ze na Dolle Dinsdag in de hel van Ravensbruck
terecht, waar ze twee maanden voor de bevrijding is
omgebracht. Ze was 55 jaar oud. Voor Geertje Pel was het
de gewoonste zaak van de wereld een leven te redden. Want
wie een leven redt, redt de hele mensheid.
 
Violette Cornelius, fotografe 1919-1998.
Op 14-jarige leeftijd kreeg zij haar eerste Kodak
klapcamera. Tien jaar later zou zij midden in de oorlog een
beroemde fotoserie van het verzet maken. Ze volgde
fotografielessen op de Nieuwe Kunstschool in Amsterdam,
bij docent Paul Guermonprez. Ook Cornelius sloot zich aan
bij het kunstenaarsverzet en behoorde tot de kern van de
Persoonsbewijzencentrale (PBC), onder leiding van Gerrit
van der Veen, die op grote schaal persoonsbewijzen voor
ondergedoken kunstenaars en verzetsmensen namaakte.
Cornelius maakte de foto’s voor de persoonsbewijzen.
Ook fotografeerde ze de verzetsleden van deze groep tijdens
hun illegale werkzaamheden. De negatieven werden op een
onbekende plek buiten de stad begraven - volgens bronnen
in een tuin in Amsterdam-Noord. Van der Veen en
Cornelius’ docent Guermonprez werden opgepakt toen zij
samen met anderen in 1944 een overval pleegden op het huis
van bewaring aan de Weteringschans om enkele aldaar
opgesloten verzetsvrienden te bevrijden. Beiden zijn
gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Cornelius sloot zich
aan bij de verzetsgroep De Ondergedoken Camera, die de
bezetting documenteerde en foto’s doorgaf aan het verzet.
Twee van de PBC overleefden, waaronder zij, en dat trok
een zware wissel op haar geestesgesteldheid. Ze leed aan
diepe depressies en geheugenverlies.
Ze ging reizen en maakte prachtige fotoreportages; dertig
jaar leefde zij uit een koffer en Nederland kende haar niet.
In geen enkele krant verscheen na haar dood in 1998 een
memoriam.  
 
Nog een grote vrouw was Jos Gemmeke, geheim agent die
nooit iets opschreef, alles wist ze uit het hoofd. Deze vrouw
heb ik  al een keer in een maandbericht 2 –
2013  beschreven. 
De  komende maandberichten zal ik zeker nog iets schrijven
over 75 JAAR BEVRIJDING. 
 
Ans Schmidt

GROTE VROUWEN: 75 JAAR BEVRIJDING IN 2020.
Verzetsvrouwen die ten onrecht onbekend zijn gebleven:
Geertje Pel- Groot, Hanna van de Voort, en Violette
Cornelius.
 
Ik wil graag deze vrouwen in de schijnwerper zetten, omdat
zij nauwelijks aandacht kregen, doordat Loe de Jong
vrouwen in het verzet geen aandacht gaf. Hij was historicus
van 1945 tot 1979 bij het toenmalige Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie.
Volgens Marjan Schwegman, oud-directeur van het Niod,
had hij een strenge definitie; vrouwen die Joodse
onderduikers in huis namen, vielen bij hem buiten beeld.
Tijdens haar afscheid in 2016 brak zij een lans voor de
verzetsvrouwen. Vrouwen speelden echter een grote rol.
Waar de een Joodse  mensen in huis verborg,
onderduikadressen regelde en als koerierster illegale kranten
of bonnen rondbracht, volgde de ander in Londen een
militaire training voor geheim agent. Sommige vrouwen, als
Hannie Schaft en Miep Gies, werden bekend.
 
Hanna van de Voort was kraamverzorgster 1904-1956.
Bekend als ‘tante‘ Hanna zij was de spil in het netwerk dat
vanaf 1943 onderduikadressen in Noord-Limburg regelde
voor Amsterdamse Joodse kinderen. De kinderen, die uit de
crèche tegenover de Hollandse Schouwburg waren
gesmokkeld, werden door de Amsterdamse
studentenverzetsgroep naar Rotterdam gebracht – en
kregen een schuilnaam en identiteitskaart. Van tevoren
kreeg Van de Voort via de telefooncentrale in een hotel te
horen hoeveel pakketjes ‘surrogaatkoffie’ (jongens) en
‘surrogaatthee’ (meisjes)  in aantocht waren. 
Ze bracht 123 kinderen naar onderduikadressen. Van de
Voort zat negen dagen gevangen in kamp Vught en werd
verhoord en gemarteld. Ze hield vol dat ze
‘Rotterdammertjes’ had ondergebracht en kwam vrij. 
 
Geertje Pel – Groot was onderduikmoeder 1889-1945.
De doopsgezinde Zaanse verzetsstrijder ontleende veel steun
aan haar geloof. De familie Pel had een ouwelfabriek in
Zaandam. Toen de oorlog uitbrak sloten Geertje en haar
man zich aan bij een groep Zaanse ondernemers om
levensmiddelen en goederen te verzamelen en naar
gevangenen in kamp Westerbork te zenden. De kinderen
van Pel brachten illegale kranten en bonkaarten rond en
sommige namen Joodse mensen in huis. Ook de familie Pel
kreeg van een Joodse klant het verzoek een baby’tje
(Marion Swaab) van enkele weken oud, in huis te nemen; ze
aarzelde geen moment. Ze werd aangegeven door een foute
politieagent die in de straat woonde, omdat het kindje
zwarte krullen en oogjes had. Ze heeft drie
reddingspogingen gedaan en bij de laatste kon ze het kind
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Terugblik

Kerstmiddag met Henk
Butink

 Na een intro door de voorzitter ..........

..... is één man (Henk) in staat om een zaal vol dames stil te krijgen.......

Donderdag 12 december, in de Willisstee, een feestelijk
aangeklede zaal, vol dames in kerststemming. En zoals
altijd is een presentatie door Henk Butink een garantie voor
een prachtige middag. Daarbij koffie, thee, glühwijn en
allerlei lekkers. 
Dank aan Lenie en Gemma voor jullie organisatie!

Terugblik

Museum Prinsenhof

Met negen dames gingen wij met bus en trein naar het
museum. Op het station in Delft werden we getrakteerd op
koffie en gebak door Mieke, die precies op die dag jarig was
en met ons haar feestje vierde.
Begeleid door Lenie wandelden we langs diverse grachtjes
en langs de scheve toren van de oude kerk naar het
Prinsenhof. Drie zalen op de begane grond van het museum
waren ingericht met 29 topstukken van Pieter de Hooch.
Deze 17de-eeuwse schilder maakt in de periode dat hij in
Delft woont zijn mooiste schilderijen: interieurs in strak
perspectief en binnenplaatsen met fraaie lichteffecten en
spannende doorkijkjes. Zijn schilderijen laten ons zien hoe
het gewone leven in Delft er in de 17de eeuw heeft uitgezien.
 
De huiselijke tafereeltjes van moeders die bezig zijn met hun
huishoudelijke karweitjes, omgeven door spelende kinderen,
ontroerden ons. Ik herinner mij een klein meisje, staande
voor een open deur, waardoor het licht op een schitterende
wijze op haar valt en een schaduw tekent op de geblokte
tegelvloer, in perfect perspectief weergegeven. 
 
In een filmpje werd uit de doeken gedaan, hoe je dit
perspectief kunt verkrijgen, n.l. met het spannen van
touwtjes vanuit het midden die worden vastgezet aan de
zijkanten van het schildersdoek. Deze eenvoudige techniek
ga ik zeker ook toepassen. Het is duidelijk: een bezoek aan
deze tentoonstelling is genieten van mooie kunst en
leerzaam, dus alleszins de moeite waard.
 
Joke Reurings-Otto
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Terugblik

Nieuwjaarsetentje
Het traditionele Nieuwjaaretentje was dit keer op maandag
6 januari. Als locatie had het bestuur gekozen voor
restaurant De Veensteker in Vinkeveen. Enkele dames
reden in eerste instantie het parkeerterrein tegenover het
restaurant voorbij, maar voor de meesten was het prettig en
makkelijk parkeren.
Omdat we met een grote groep waren - 56 personen - kregen
we het hele restaurant voor onze NVVH, geen andere
gasten dus. Het zag er prachtig en sfeervol uit. Na een
welkomsdrankje en een toast op het nieuwe jaar konden we
van de op tafel gereedstaande menu's een keuze maken. 
De foto's spreken verder voor zich! Dank, Lenie!
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Geschiedenis van een 103-jarig ledenblad
door Wil Hoeffnagel - van der Wilk

Waar is de tijd gebleven dat ik handgeschreven kopij in mijn brievenbus kreeg, die uittikte op de kofferschrijfmachine met
carbon tussen de vellen papier, met tipp-ex uit het flesje de tik-foutjes verdoezelde, plaatjes knipte uit andere tijdschriften
voor de illustraties bij onze teksten, en alles over de post naar de drukker stuurde? De zegeningen van het digitale tijdperk
zijn talrijk, al zijn ze helaas medeoorzaak van het verdwijnen van gedrukte media. 

Zo begon het 
Het ‘Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van
Huisvrouwen’ verschijnt voor het eerst in januari 1913; het
oudst bewaard gebleven exemplaar dateert van 1917.
In dat jaar worden de jaarinkomsten voor de Vereniging
begroot op f. 1.681.-, daarvan is f. 60.- gereserveerd voor
het maandblad.
Het blad ‘verschijnt den 20sten van elke maand’ en is
bedoeld ter versterking van het contact met de leden. Het
zal ‘de huisvrouw doordringen van haar belangrijke
gezinstaak’.

De oorlogsjaren
Uit Huisvrouwenvakwerk (1987): ‘Wat de joodse leden van
de huisvrouwenverenigingen in Duitsland al in 1933 was
overkomen, gebeurde hier in het najaar van 1941 met de
verordening nr. 199 van 22 oktober betreffende het verbod
van ‘deelnemen van joden aan verenigingen zonder
economisch doel’.
Het bestuur besluit alle leden op te roepen hun
lidmaatschap op te zeggen uit solidariteit met de joodse
vrouwen. Zodra genoeg leden hadden bedankt, kon tot
opheffing van de Vereniging worden overgegaan ‘vanwege
gebrek aan belangstelling’. Aldus geschiedde. Daarmee
verdwijnt ook het ledenblad. Het novembernummer van
1941 verschijnt niet vanwege papierschaarste; het laatste
nummer is van april 1942. Na de oorlog komt het eerste
blad uit in juli 1946. 

Te moe en te lui 
In 1947 worden de leden via hun ledenblad als volgt
toegesproken. ‘De huisvrouw van tegenwoordig is na
volbrachte dagtaak vaak te moe om zich geestelijk in te
spannen als ze eens een ogenblikje tijd heeft en zij zal vaak
alleen naar een tijdschrift grijpen, dat zij gemakkelijk leest.
Toch mag de inhoud van ons blad hieronder niet lijden en
als het een of andere artikel eens wat meer concentratie
vraagt, dwing Uzelf dan tot aandachtig lezen hiervan. U
zult zien, hoe bevredigend het op de duur is Uw geestelijke
luiheid te overwinnen.’ 
Van ‘Maandblad’ via ‘Meededelingen’ en ‘De Huisvrouw’
naar ‘Denken & Doen’
Al in 1948 krijgt het blad de naam ‘Denken en Doen’, in de
jaren zeventig maakt het woordje ‘en’ plaats voor ‘&‘. Ruim
70 jaar verschijnt het blad elke maand, in 1990 gaat de
frequentie terug naar acht keer per jaar, in 1998 naar vier
keer, enkele jaren later tot en met nu naar zes keer per jaar. 
Het doek valt 
De enorme kostenpost in combinatie met het teruglopend
aantal leden zijn reden voor het bestuur om ‘met pijn in het
hart de keuze te maken om met ingang van volgend jaar te
stoppen met het uitgeven van ons gewaardeerde ledenblad.
De kosten worden te hoog voor onze vereniging’.
(Voorzitter Dieny Scheffer in nummer 3 van dit jaar.) 
Einde van een tijdperk, op naar een nieuw begin! 

Het ledenblad Denken&Doen is per eind 2019 gestopt. Op de website van NVVH trof ik een boeiend stuk geschiedenis
over dit ledenblad. Dat is hier integraal van de NVVH-website overgenomen. (AB)
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Van alles wat!

Bestuursactiviteiten

Bestuursvergadering: 2 maart
Verschijningsdatum Maandbericht april-mei: 17 maart
Regiovergadering, bij afdeling Stichtse Vecht: 18 maart

Digitale Nieuwsbrief
Zoals u inmiddels heeft gehoord en gelezen zal het landelijk
ledenblad Denken&Doen niet meer verschijnen. In plaats
daarvan komt er een Digitale Nieuwsbrief, die per e-mail
aan u verzonden zal gaan worden. Maar, u zult begrijpen,
dan hebben we wèl van u uw e-mailadres nodig. Heeft u dat
nog niet eerder aan het ledensecretariaat (Wilma
Kerkhoven, zie blz. 3) doorgegeven: doet u dat dan svp zo
spoedig mogelijk.

Goede wensen
door Agnes Blokker
 
Het is zaterdag, 11 januari. Vandaag heb ik de kerst- en
nieuwjaarskaarten en de kerstversiering maar eens
opgeruimd. 
Sommige wensen blijven je bij, die gelden voor het hele jaar.
De mooiste vond ik een kaart met een gedicht van de
Italiaanse pater Pio. Deze in 1968 overleden Kapucijn
schreef een eenvoudig "recept" voor een betere wereld,
zonder dat we hoogdravende heldendaden moeten
verrichten:
 
De waarde van een glimlach. 
 
Een glimlach weggeven, dat maakt het hart gelukkig. 
Het maakt degene die hem ontvangt, rijker – 
zonder dat degene die hem weggeeft armer wordt. 
 
Het duurt maar heel even, 
maar de herinnering eraan duurt des te langer. 
Niemand is zo rijk dat hij zonder kan, 
en niemand is zo arm dat hij er géén weg kan geven. 
 
Een glimlach geeft vreugde in de familie, 
ondersteuning bij het werk 
en het is een zichtbare blijk van vriendschap. 
Een glimlach schenkt verlichting aan degene die moe is, 
hij geeft moed bij beproevingen 
en zij die verdriet hebben worden er door getroost. 
 
En mocht je iemand treffen die je er geen schenkt, 
wees dan vrijgevig en schenk hem de jouwe. 
Want niemand heeft zo veel behoefte aan een glimlach 
als degene die er geen weet weg te geven. 
 
Pater Pio

Zijn uw foto’s veilig?
 
Wie een mobieltje of tablet heeft, maakt
hoogstwaarschijnlijk daarmee foto’s. Maar zijn die foto’s
ook veilig opgeslagen? We maken er tegenwoordig best
makkelijk heel veel. Het kost weinig of geen moeite. En
ook: het kost niets extra om er nog een stel extra te maken.
Maar maakt u ook wel eens een backup (kopie op een ander
apparaat) daarvan? Stelt u zich eens voor dat uw tablet het
opeens begeeft, of dat u uw mobieltje verliest? Wat dan?
Alle leuke foto’s kwijt?!
 
Daar is gelukkig een makkelijke en ook weer gratis
oplossing voor: de cloud! Wat is dat? Letterlijk betekent
cloud wolk. U moet zich dan voorstellen dat wat u in de
cloud zet, ergens (niet in de wolken), maar op een grote
computer van die cloud-firma komt te staan. Uw foto's zijn
dan veilig opgeborgen en u heeft zelf altijd toegang. Er zijn
verschillende aanbieders van gratis (of als u heel veel ruimte
nodig heeft: betaalde) opslagruimte in de cloud. Dit zijn de
bekendste: Dropbox – Google Drive – iCloud – OneDrive.
 
Hoe krijgt u die foto’s vanaf uw mobieltje in de cloud? Voor
Apple-gebruikers: ga naar “instellingen”, kies daar
(bovenaan) uw naam, en vervolgens “cloud”. Vervolgens:
schuif het knopje van “foto’s” naar “aan”.
Voor Android-gebruikers: kies “instellingen” en zet daar
het schuifje van “foto’s” op “aan”. Dat is alles!
 
Als u dan op uw tablet naar de cloud gaat (tik in: www.
dropbox.com, icloud.com etc, afhankelijk van welke cloud
u gebruikt), dan kunt u daar met uw wachtwoord inloggen.
En daar staan uw foto’s! U kunt overal bij uw foto’s, maar
alleen u (met uw wachtwoord) kunt erbij. U kunt dit doen
met elke willikeurige pc of tablet.
 
Voor wie dit niet helemaal duidelijk is: kijk eens op de
website van seniorweb (www.seniorweb.nl) en zoek daar
naar “cloud”. En anders: als ik in de buurt bent wil ik best
even helpen.
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