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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

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.

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      ---      49ste jaargang      ---      februari - maart 2022

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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Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 9 maart 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.
 
 

Activiteiten  

Lezen /  Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89

begrijpen      o.l.v. Margreet van Krugten, tel. 24 19 72

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 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

Jaarprogramma 2021 - 2022

Let op: er kunnen nog altijd wijzigingen in dit programma komen. Kijk op de website www.nvvh.nl of lees uw email!! 

Van het bestuur

za 5 feb. Rondleiding theater het Klooster, Woerden ochtend

ma 7 feb. Lange wandeling middag

di 15 feb. bezoek Hermitage middag

ma 21 feb. Korte wandeling middag

di 22 feb. Lezing Noorse fjorden middag

ma 7 maart Lange wandeling middag

di 8 maart Vrouwendag, lezing blindegeleidehonden ochtend

do 10 maart Wijnproeverij De Zwart    (wordt helaas vanwege corona uitgesteld)  

wo 16 maart Zorgboerderij De Kwakel middag

ma 21 maart Korte wandeling middag

do 24 maart Tuschinski ochtend

di 29 maart Stadsmuseum Woerden: geKOEsterd middag

wo 6 april Kasteel Haarzuilens + tuin  

do 21 april Kaasboerderij + rondleiding Spoorhuis Vinkeveen  

di 19 mei Slotuitje Keukenhof dag

Het nieuwe jaar 2022 ligt weer voor ons! Wat zal en kan dit
nieuwe jaar ons brengen? Natuurlijk zijn we er zelf ook nog
altijd bij en kunnen we actief deelnemen en bijsturen in alle
gebeurtenissen die zich voordoen. Echter door Corona en
alles wat daarmee samenhangt worden we beperkt en zullen
we creatief moeten zijn en vooral met anderen moeten
samenwerken om toch te bereiken wat we willen.
Dit geldt zeker ook voor onze vereniging en wij doen
daarvoor zeker een beroep op u, op onze leden. Samen
dragen wij deze vereniging.

Ook deze vereniging heeft voor de komende weken een
aantal mooie en interessante activiteiten gepland en reeds
gereserveerd en nu maar weer afwachten of en hoe deze
toch door kunnen gaan.
 
Helaas moest ons traditionele Nieuwjaarsetentje bij de
Veensteker in Vinkeveen afgezegd worden vanwege strenge
corona-maatregelen. Heel erg jammer, want hier werd
gezelligheid, bijpraten en lekker eten verstoord en
geblokkeerd, maar niet vergeten!!! Laten we hopen dat onze
andere activiteiten, zoals museumbezoek, lezingen,
rondleiding in het Klooster van Woerden en natuurlijk onze
leesclubs en de tweewekelijkse wandelingen - met Lenie -
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Vooruitblikken

toch doorgang kunnen vinden. Raadpleeg dus regelmatig
onze website om op de hoogte te blijven van de meest
recente ontwikkelingen.
Gelukkig heeft u in deze sombere dagen toch nog kunnen
genieten van het kerststukje, waardoor de band met elkaar
weer bevestigd en versterkt wordt,

 
Dit jaar 2022 bestaat het Koninklijk NVVH-
Vrouwennetwerk 110 jaar! En dat heugelijke feit zal zeker
op gepaste wijze gevierd worden. Echter de feestvreugde zal
zich toch vooral in onze hoofden moeten afspelen, want
door corona-beperkingen is uitbundig feestvieren niet
toegestaan. Het Hoofdbestuur zal zeker met een originele
feestuiting komen! Wij houden u op de hoogte.
Op 8 januari j.l. is onze Ans 80 jaar geworden. Een
mijlpaal!! Natuurlijk waren er felicitaties, maar vanwege
haar verblijf in het ziekenhuis waren feestelijkheden niet
mogelijk. Wij wensen haar sterkte en beterschap en een
positief begin van haar 80ste levensjaar!
 
Vanwege de toenemende besmettingen en de daaraan
verbonden risico’s (zeker gezien de leeftijd van onze leden!),
verwachten wij dat de corona-beperkingen op 22 februari,
de datum van onze Ledenvergadering, ons zal verhinderen
om deze ledenvergadering ook daadwerkelijk te houden.
Zoals u weet (zie ook onze laatste ledenvergadering over het
jaar 2020) moeten de leden daadwerkelijk in de gelegenheid
gesteld worden om tijdens deze vergadering hun reacties te
geven en met elkaar te delen. En indien dit vanwege corona
niet mogelijk is (ook de Willisstee staat garant voor onze
veiligheid!) wordt onze ledenvergadering over 2021
uitgesteld tot het voorjaar omdat wij hopen en verwachten
dat deze beperkingen dan minder zullen zijn. Wij houden u
natuurlijk op de hoogte. 
 
Ondanks alle beperkingen en hindernissen voor onze
activiteiten blijven we positief en vooral creatief! Natuurlijk
kan er altijd heerlijk in de natuur gewandeld worden met

Lenie! Ook museumbezoeken - de lezing over Gaudi en de
rondleiding in het klooster in Woerden - staan, mits
toegestaan weer op ons programma. Geef u bijtijds op!
Maak ook uw contributie voor 2022 over (zie voor het
bedrag en het rekeningnummer de eerste  pagina van dit
blad).
 
Als bestuur doen we er alles aan om met elkaar toch onze
doelstellingen te halen en waar te maken. Alleen samen
kunnen wij dit! Dus ga mee wandelen met Lenie (geef u
op !), doe mee met een leesclub, ga mee naar een museum.
Kom ook naar de lezing en ga mee op de rondleiding
en ……schrijf eens een stukje! Bijvoorbeld een stukje over
iets dat u meegemaakt heeft of geef een recept of schrijf een
grappig stukje of een uniek voorval over uw huisdier.
Wij hopen u binnenkort toch weer te ontmoeten, op straat,
of in het winkelcentrum of bij een van onze activiteiten.
Tot ziens en tot spreeks!!! Namens het bestuur, 
 
Trudy Barnhard
      

Theater en muziekschool in klooster
 
Wat: bezoek aan monumentaal klooster
Waar: centrum van Woerden, zaterdag 5 februari
Voor de beschrijving: zie met Maandbericht van januari.
Deze activiteit is al volgeboekt. Maar u kunt misschien op
een vervolglijst geplaatst worden; de datum daarvan is nog
niet bekend.
Voor vragen: bel met Lenie, tel.282819.
 

 advertentie
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Wandel mee!

 

Kom op, trek de wandelschoenen aan en ga mee. Je krijgt er
een heerlijk frisse kop door en lekker veel energie. Doen!

7 februari, lange wandeling, waar? Afstand 6 à 8 km.
Vanaf Willisstee 13:30 uur, met auto naar startplaats.

21 februari, kort door Vinkeveen. Start voor
Winkelcentrum, 13:30 uur

7 maart, lange wandeling vanaf Willisstee 13:30 uur, met
auto naar startplaats.

21 maart, kort vanaf Willisstee 13.30 uur, richting de molen.

Museumbezoek Hermitage

Wat: tetoonstelling Russische avant-garde
Waar: Hermitage, Amsterdam, dinsdag 15 februari
Deze expositie, Revolutie in de kunst, vertelt een intrigerend
verhaal van de Russische avant-garde-kunst vanaf de laatste
jaren van keizerlijk Rusland via de turbulente tijd rond de
revolutie van 1917 tot het einde in de Stalinperiode.
 
Aanmelden bij Lenie, Tini of Miek tot vrijdag 11 februari.
Toegang met museumjaarkaart, eventuele toeslag nog niet
bekend
Vertrek van de halte Burg. de Voogtlaan met bus 126 om
11.21 naar halte Bijlmer Arena en vandaar verder met de
metro.

Reis langs Noorse fjorden
 
Wat: lezing Noorse fjorden
Waar: 22 februari 13.30-16.30 uur, Willisstee
Wie heeft er weleens gehoord van Hurtigruten? Dit is de
maatschappij die met z’n postboten een dagelijkse lijndienst
onderhoudt langs de Noorse kust. Met een van deze
schepen heeft Dhr.Forsthovel een klassieke rondreis
gemaakt. Door Lonely Planet is deze reis uitgeroepen tot
mooiste zeereis ter wereld. Een tocht vanuit Bergen
noordwaarts door talloze fjorden, langs vele havens, voorbij
de Noordkaap, tot Kirkenes bij de Russische grens.
Dhr. Forsthovel zal voor ons ‘ee mooi beeldverhaal laten
zien over dit mooie Noorse landschap.
Tot ziens,
Gemma van Benschop

Blindengeleidehonden
 
Wat: lezing blindengeleidehonden
Waar: Willisstee 8 maart 9.00-12.00 uur
KNGF helpt mensen met een beperking om hun wereld te
vergroten, hun zelfstandigheid te behouden met inzet van
professioneel getrainde hulphonden. 
Een baan vinden, een restaurant bezoeken, voor mensen
met een beperking kan dit een uitdaging zijn. Voor het
KNFG is het een missie, zoveel mogelijk mensen een beter
leven te geven mbv een hulphond.
Tijdens deze lezing vertelt een medewerker van het KNFG
ons meer over deze organisatie.
Graag tot 8 maart,
Gemma van Benschop
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Tentoonstelling Koeien in de kunst
 
Wat: GeKOEsterd, Koeien in de kunst en op de koeienmarkt.
Waar: Stadsmuseum Woerden, dinsdag 29 maart
In het museum zie je loeiende koeien in allerlei stijlen en
stromingen.
Zo is er werk van de 17de eeuwse schilder Paulus Potter,
maar ook van Nicolaes Berchem em Karel Dujardin, Willen
Maris, Anton Mauve en Willem Roelofs en werk van de
Woerdense modernist Leo Gestel. Kortom, hulde aan de
koe!
Aanmelden bij Lenie, Tini of Miek tot vrijdag 25 maart.
Vertrek van de halte Burg de Voogtlaan met bus 123 naar
Woerden 13.10 uur.

Bezoek zorgboerderij
 
Wat: 16 maart rondleiding zorgboerderij Inner-Art 
Waar: Vuurlijn 36 De Kwakel.13.30-15.30 uur.
 
Vertrek vanaf de Willisstee 13.00 uur met auto’s. 
Dit bezoek stond eerder geplaatst op 17 november ‘21, maar
moest door Covid 19 uitgesteld worden.
Maar hopelijk deze keer krijgen wij groen licht! 
 
13 dames hebben zich al opgegeven en betaald.
Maar mocht je ook nog mee willen? Geef je dan nu op.
 
Kosten € 11,50; opgeven en vragen bij Lenie tel: 283819.
Eerdere beschrijving maandbericht nov-dec ‘21.

Het mooiste theater van Nederland?
 
Wat: bezoek en rondleiding Koninklijk Theater Tuschinski
Waar: Amsterdam, donderdag 24 maart
Het theater Tuschinski is gebouwd en geopend in 1821. Dit
staat zo vermeld in het jaarprogramma. Het is door Time
Out uitgeroepen tot de mooiste bioscoop van de wereld.
Met een gids wordt het een grote ontdekkingstocht door
alle gangen, over alle trappetjes. Prachtige lampen,
schitterende wanden. Veel in Art deco. 
Maar vraag van mijn kant!
Op dit moment heb ik nog geen contact gehad met
Tuschinski, wegens de corona-sluiting.
Is er belangstelling voor?  De kosten hangen af van aantal
personen, start rondleiding met gids om 11.00 uur, duur 90
min.
Daarna zou eventueel ook een filmbezoek gepland kunnen
worden.
Voor meer vragen en belangstelling voor deze rondleiding
met of zonder film: bel Lenie, tel.: 283819. We gaan erheen
met openbaar vervoer.
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Onvoorwaardelijke liefde.....!? 
 
Ja, bij wie vind je die? In de meeste liefdesromans wordt aan
het romantische slot deze mooie belofte aan elkaar gedaan:
en ze leefden nog lang en gelukkig! Ja, heel mooi, maar we
weten dat het er in de praktijk juist op aan komt ! Maar
toch bestaat deze liefde, deze onvoorwaardelijke liefde.
Als u een huisdier hebt, een hond of een kat, ja, zelfs bij een
konijn, hamster, cavia of een vogeltje, dan weet u dat u als
eigenaar dit huisdier onvoorwaardelijk moet liefhebben.
Meestal wordt uw onvoorwaardelijke liefde beloond door
de liefde die dit huisdier, afhankelijk van zijn natuurlijke
aanleg, u kan geven. Ja, dit huisdier 'moet' wel, want hij is
volledig afhankelijk van uw liefde en zorg. En over deze
unieke liefdesrelatie gaat deze nieuwe rubriek in uw
vertrouwde Maandbericht.

 
U weet vaak wel uit eigen ervaring, dat als je een
dierenliefhebber vraagt naar het wel en wee van zijn geliefde
huisdier, dat dan als vanzelf de verhalen en anekdotes
loskomen over voorvallen, ongelukjes en unieke blijken van
trouw en liefde. Veelal jarenlange zorg, liefde en wederzijdse
trouw zorgen er voor dat 'waar het hart vol van is, de mond
van overloopt'! En in deze rubriek willen wij deze liefde met
elkaar delen!
Ik vraag u om telefonisch (06-1684 8251) contact met mij op
te nemen en een afspraak te maken, dan kom ik bij u langs
of via de telefoon om uw verhalen over de belevenissen van
uw geliefde huisdier op te schrijven. Natuurlijk, als u zelf
hierover een stukje wil schrijven, dan bent u daartoe van
harte uitgenodigd. Onze redactie ontvangt zo’n stukje graag
op haar e-mail (agnes@nessersluis.net) en ook liefst, indien
beschikbaar, met foto’s. 
 

Ik begin deze rubriek graag met mijn stukje over onze
'huistijger' CRISPR (dit is een begrip uit de genetica.En
mijn man Paul vond dit een originele naam, die ook lekker
in de mond ligt!).
Crispr is geboren in juni 2015. Hij komt via een advertentie
op Marktplaats uit Brabant, uit een gelegenheidsnestje
tussen een Britse korthaar en een gewone witte huiskat. Hij
is onze 3e kat, allemaal 'geholpen katers'. Hoe aanhalerig en
knuffelig de vorige katten waren, zo afstandelijk is deze. Hij
is op afstand sociaal, maar komt nooit op schoot zitten,
zelfs niet gedwongen. Als het hem uitkomt dan wordt hij
graag geknuffeld en gekroeld en vraagt daar dan ook om!
Hij speelt graag met rollende pepermuntjes en
oplaadsnoertjes. Zoals alle katten houdt hij van lekker
warm bv de vensterbank boven de cv en voor de brandende
gashaard.

Hij heeft hele bijzondere gewoonten: bijv. hij legt zijn pootje
op jouw hand als je op de bank zit met je arm op de leuning.
En hij wacht elke ochtend (ongeacht het tijdstip!) in de
badkamer totdat Paul daar klaar is en dan loopt hij samen
met Paul de trap af naar beneden.
Ook wil hij altijd, voordat Paul naar bed gaat, brokjes eten
in de kleine kamer, ongeacht zijn brokjes beneden in zijn
bakje. Ook als Paul 's-nachts opstaat, dan wil hij ook weer
brokjes in de kleine kamer. Ja, katten houden van vaste
gewoonten en daarop baseren zij hun dagindeling!
Natuurlijk is hij ook graag buiten, vaak op zijn vaste tijden.
Als het mooi weer is en de terrasdeuren staan open, dan
loopt hij in en uit. Soms vangt hij een veldmuisje, die hij
helemaal opeet.
Alle katten zijn uniek en anders van karakter. Maar dat
weten alle kattenliefhebbers en daarom is onze liefde voor
hen ook onvoorwaardelijk!
Ja, het is nu eenmaal zo:
een hond heeft een baas, een kat heeft personeel!
 
Trudy Barnhard
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Terugblikken

Terugblik bezoek Catharijne Convent
 
De tentoonstelling Maria Magdalena ligt al weer even
achter ons. De prachtige foto's die Wemmy maakte willen
wij u niet onthouden.
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Terugblik wandeling 20 december vanaf Willisstee
 
Die begon op de parkeerplaats waar eerst kerststukken voor
de leden uitgewisseld werden van de auto van Margreet in
de auto van Trudy en of andersom.
Margreet ging er gelijk vandoor om diversen stukken rond
te brengen. Zij had er de buitengebieden bij dus het werd
een hele rit. Trudy ging nog mee met wandelen, wat een

Terugblik activiteiten in januari
 
3 januari: de eerste maandag van de maand. Eigenlijk stond
voor deze datum een lange wandeling gepland. Maar deze
keer viel hij gelijk met ons diner bij de Veensteker. Dus
verviel hierdoor de wandeling .
Het avond-diner werd naar de middag verschoven vanwege
de nog strengere maatregels rond de Corona. Margreet
heeft toen een mail gestuurd naar alle leden waarvan een
mailadres bekend was! En de reactie kwam, dat nog een
aantal dames zich gingen opgeven en het wel fijn vonden in
deze tijd van het jaar om samen het nieuwe jaar te vieren in
de middag met een etentje.

Maar helaas, daar werd ook een streep door gehaald, want
toen gingen de restaurants ook overdag dicht en vele
winkels op slot.
Daardoor geen etentje en ook geen wandeling.
Maar we blijven hoop houden op betere tijden met weer alle
vrijheid.
Lenie.

Museumbezoek Rijksmuseum Amsterdam.
Tentoonstelling: Vergeet mij niet, 100 portretten.
Dit museumbezoek is ook niet doorgegaan wegens sluiting
van alle musea .

rondje van een 8 was door Wilnis, omhoog door het dorp en
door het park. Maar toen we langs de auto van Trudy
kwamen stapte ze daar ook maar in, om te beginnen aan
haar kerststukken in Vinkeveen uit te delen.
Met vier dames maakte wij ons ronde af langs de ringvaart .
Het was weer even heerlijk stappen en genieten van de
buitenlucht.
Lenie.
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Vakmanschap = meesterschap: Inzet en handigheid alleen zijn niet voldoende, dus volgde
hij verschillende opleidingen, zoals Middelbare Installatie
Technieken, AIT, MIT en het middenstandsdiploma. En
het volgen van opleidingen, cursussen, vakbeurzen blijven
nog steeds noodzakelijk en gecombineerd met
praktijkervaring effectief om de nieuwste ontwikkelingen
goed en veilig toe te passen.
In 1985 is Wim volledig in dienst getreden bij dit bedrijf.
Vanwege een herseninfarct van zijn schoonvader heeft Wim
in 1995 dit bedrijf volledig overgenomen.
Er zijn inmiddels 3 medewerkers in dienst, van wie 2 in
vaste dienst en een ZZP-er.
Ook heeft hij het bedrijf onderverdeeld in twee richtingen,
die elkaar aanvullen en ondersteunen, namelijk Installatie
en Onderhoud.
Het bedrijf is ook een leerbedrijf voor stagiaires. Wim heeft
contact met de school en door zijn stage-aanbod geeft hij
een leerling gelegenheid om ervaring op te doen en een
keuze te maken voor zijn toekomst. Het leersysteem is
veranderd: er is nu vanaf het begin een combinatie van
school en praktijk: een dagdeel naar school naast de
dagelijkse praktijk, daarbij natuurlijk begeleid door een
ervaren medewerker. 
Hoewel Wim (57) nog jaren met dit vak wil doorgaan, heb
ik hem toch naar opvolging gevraagd.
Het gezin heeft een dochter en een zoon, maar het gaat in
dit bedrijf om ‘liefde voor dit vak’.
Zonder deze klik is het heel moeilijk om jarenlang motivatie
te vinden om steeds door te gaan met hard werken, actief
meegroeien met de nieuwste ontwikkelingen en
medewerkers te begeleiden. 
Door de onderverdeling in Installatie en Onderhoud,
waardoor ook specialisatie ontstaat, zal de opvolging hier
ook bijzondere aandacht aan moeten besteden. 
De ontwikkelingen op de woningmarkt eisen van elke
onderneming dat hij meegroeit. Temeer daar de eis ‘van het
gas af’ steeds sterker wordt, In de nieuwbouw is dit al zo
Koek werkt uitsluitend voor de particuliere markt. Er
wordt veel samengewerkt met andere aannemers, waardoor
er teamwerk ontstaat; met kent elkaar, men vertrouwt
elkaar en men respecteert elkaars deskundigheid.
De markt van de Koek richt zich op de regio van
Amsterdam tot Utrecht en van Aalsmeer tot Loosdrecht. 
Het blijkt dat de klanten zeer trouw zijn: eenmaal Koek
altijd Koek!  (installatie vraag om onderhoud!) De
bedrijfsnaam Koek is een begrip en daarom zal Wim
Koudstaal deze naam ook nooit veranderen. 
Namens al onze leden dank ik Wim heel hartelijk voor dit
interview en voor dit inkijkje in jouw ontwikkelingsweg van
Vakmanschap naar Meesterschap.
Wij wensen Koek verwarming en sanitair heel veel succes! 
 
Trudy Barnhard

Door dit interview komt opnieuw naar voren dat
Vakmanschap door inzet en ervaring, gecombineerd met
opleiding, leidt tot Meesterschap. 
Door de naamsbekendheid van dit bedrijf, n.l genoemd
naar de oprichter de heer Koek in 1971, de schoonvader van
Wim Koudstaal, is deze bedrijfsnaam nooit veranderd en
wordt Wim vaak aangesproken met Wim Koek. 
Wim is door ‘de liefde’ aan dit bedrijf verbonden geraakt en
nog steeds verbonden. Tijdens de verkeringstijd met de
dochter van de heer Koek - Wim was toen nog militair -
vroeg vader Koek hem regelmatig tijdens zijn
weekendverlof om mee te werken. En toen…… sloeg de
vlam over: zowel op de dochter als op dit vak! 
Wim is in zijn jeugd samen met zijn vader altijd al bezig
geweest met knutselen, sleutelen en allerlei soorten van
techniek. Dus sprak de techniek voor cv-installatie en -
onderhoud hem zeer wel aan. 
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Van alles wat

Bestuursactiviteiten

Terug in de tijd vanuit uw luie stoel
 
In Google maps is een soort tijdmachine opgenomen
waarmee u terug kunt reizen in de tijd. Weet u nog hoe een
bepaalde straat er 10 jaar geleden uit zag? U kunt bekijken
wat er door de jaren heen veranderd is.
Hoe gaat dat?
 
Tik op uw computer of tablet in: www.google.nl/maps, of
klik op de app maps als u die heeft.
Linksboven tikt u een adres in wat u wil bekijken (ik tikte
Dorpsstraat 105, Mijdrecht). Klik op enter.
U ziet u een foto van dat adres. Klik daarop. Dan komt er
een klein zwart venstertje tevoorschijn met daarin een
plaatje, een pictogram van een klok. (zie de pijl in de foto
hierbij).

 
Als u op het pijltje naast die klok tikt, komt er een tijdlijn
tevoorschijn. Door daarin te schuiven, ziet u hoe die straat
er in de loop van die jaren uit zag.
U kunt via de pijltjes ook verder door de straat lopen, of,
als er pijltjes in een cirkel staan, kunt u in de straat rond
kijken.
Probeer het eens, verrassend leuk!
Succes! Agnes Blokker

Nog meer geschiedenis…
 
Welke tv-programma’s keek u vroeger? Thuis of bij buren?
Ik herinner mij nog dat we met alle kinderen van de straat –
soms wel meer dan 20 – bij buren mochten kijken, allemaal
op de grond zittend en met open mond op die
wonderbaarlijke kijkdoos gericht.
De eerste televisie-uitzending in Nederland was op 2
oktober 1951. Kijken hoe dat in z’n werk ging? Tik in de
adresregel van uw computer of tablet in: 
www.youtube.com/watch?v=K2YdzM-zFos
 
Mooie natuurfilms…

 
Een grote keuze aan prachtige natuurfilms vindt u op
https://www.youtube.com/user/natuurmonumenten/videos
Bij elke video staat in het hoekje rechtsonder hoe lang dat
filmpje duurt. Ook kunt u zien hoe vaak die al bekeken is.
Ook hier geldt: u hoeft uw stoel niet uit, u kunt dit alles van
thuis uit bekijken. Maar het kan natuurlijk ook gebruikt
worden als voorbereiding op een echt bezoek. Stel: u denkt
erover om een keer naar de Marker wadden te gaan. Wat is
daar allemaal te zien en te doen? Is dit naar mijn smaak de
moeite waard om erheen te gaan?
Zo kunt u goed voorbereid op pad.
 
Gratis cursussen
 
Wilt u meer mogelijkheden leren van uw tablet? Beter leren
fotograferen? Een vreemde taal leren? Uw tuin veranderen?
De mogelijkheden zijn enorm op internet. 
Tik in de adresregel: youtube.com, gevolgd door een enter.
Dan krijgt u op het nieuwe scherm bovenaan een zoekregel
te zien. Tik daar in wat u zoekt. En let op: hoe duidelijker u
dat omschrijft, des te beter passen de zoekresultaten bij uw
vraag. Dus een ‘cursus tuinieren’ is wat algemener dan een
‘cursus groentetuin’. Veel plezier hiermee. 
Agnes Blokker

Bestuursvergadering: 14 maart
Verschijningsdatum Maandbericht apr.-mei: 29 maart

Kerstattentie
 
Voor de rubriek 'wel-en-wee' hebben we deze keer van heel
veel leden positieve reacties gehad op het kerststukje wat
iedereen kreeg. Als bezorgers moesten we het helaas houden
bij een praatje aan de deur, bij veel mensen op bezoek gaan
mocht echt niet. Met deze kerstattentie heeft het bestuur u
hopelijk laten zien dat wij u niet vergeten.
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