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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      ---      48ste jaargang      ---      februari - maart 2021

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

Contributie per 1 januari 2021, 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 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.

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  

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 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 Muiswinkel, tel. 77 68 84

Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 1 maart 2021 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.
 

Contributie
Heeft u de contributie voor dit jaar al betaald? Zo ja: dank!
Zo nee: doe dat dan svp vandaag nog, dan kunt u het niet
vergeten. En u maakt de taak van de penningmeester
makkelijker.

Tweede leeskring?
Nu we in de greep van Corona zitten, en onze activiteiten
buitenshuis beperkt zijn, gaan we waarschijnlijk steeds meer
lezen. Lezen is fijn, maar nog fijner is het om met iemand
anders over dat boek te praten en van gedachten te wisselen.
Vind je het leuk om met een groepje dames, op gepaste
afstand, in de Willisstee (tegen een geringe vergoeding)
samen te komen om bij een kopje thee/koffie het gelezen
boek te bespreken en elkaars mening te horen? We kiezen
gezamenlijk een boek, lezen het, één dame van de groep
neemt het voortouw  bij de bespreking van het boek. Dit
kan door vragen voor te bereiden, onderzoek op internet te
doen over de auteur, etc. Onze huidige groep bestaat uit vijf
dames, dat is wat weinig, dus als het je wat lijkt om mee te
doen, meld je dan aan bij:
Henriëtte Grashoff, tel. 06-55108586

Van het bestuur
Wij wensen u een heel voorspoedig, gelukkig en vooral
gezond nieuw jaar! 
Dit nieuwe jaar 2021 ligt weer voor ons, vol beloften: een
vaccin, economisch herstel en ……onze eigen goede
voornemens! 
In deze coronatijd is onze leefwereld steeds meer
gedigitaliseerd: thuiswerken, onderwijs-online en ook
winkelen, het doen van boodschappen en bestellingen
gebeuren steeds meer digitaal. De meeste van onze
betalingen pinnen we en we betalen steeds minder contant.
Ik verwacht dat deze trant verder zal doorzetten, al blijven
mensen sociale wezens, die fysiek contact nodig hebben.
Zonder mobiel, mail en pin-pas is het moeilijk om deel te
hebben aan onze huidige samenleving! 

Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen, als Koninklijke
vereniging en aan onze eigen afdeling? En vooral wat
kunnen we zelf doen? We blijven optimistisch, zeker nu het
vaccin overal en voor iedereen ingezet wordt om dit virus te
beheersen (verdrijven en uitroeien is nog te veel verwacht!).
We hadden onze eerste lezing in 2021reeds gepland. Echter
gezien de coronaontwikkelingen en de strenge lock-down
gaat dit helaas niet door.

Raadpleeg steeds uw mail en onze website! Daar vindt u het
laatste nieuws. Ook treft u in dit Maandbericht meer
informatie over onze jaarlijkse Ledenvergadering, die
gepland was op 23 februari in de Willisstee. Echter gezien de
te verwachte lock-down-maatregelen zal deze
ledenvergadering uitgesteld moeten worden.
Toch blijven we optimistisch en gaan we door met het
plannen van activiteiten, natuurlijk aangepast aan de
contact-maatregelen. Kijk regelmatig op onze website! 

Natuurlijk zijn er nog steeds onze wandelgroep en onze
museumclub (zie hier boven). Ook in de tweede leesclub van
Henriëtte Grashoff is nog plaats. Doe mee en geniet van de
natuur en de cultuur!  
Wij hopen met u dat het binnen afzienbare tijd, dankzij het
vaccin, weer mogelijk is om elkaar weer te ontmoeten, bij te
praten en te genieten van een interessante lezing en
misschien ook weer een excursie.

Laten we samen een bijzonder jaar tegemoet gaan en er ook
samen het beste ervan maken !!!
Namens het bestuur, 

Trudy Barnhard
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Jaarprogramma 20 - '21
Wandelen: 1 februari - 1 maart. Start 13.30 u, parkeerplaats Willisstee. Zie de Vooruitblikken.
Museumbezoek: 28 januari - 26 februari - 23 maart. Meer info bij de Vooruitblikken
Willisstee, 26 maart - audio-visuele show door Henk Butink. Meer info bij de Vooruitblikken
De Algemene Ledenvergadering van 23 februari wordt voorlopig uitgesteld.
Mogelijke wijzigingen: zie onze website www.nvvh.nl

Vooruitblik

Museumbezoeken

Als de veiligheidsregels het toelaten kunnen we weer musea
bezoeken.
Vergeet niet i.v.m. corona een boterham mee te nemen!
Restaurants zijn gesloten!

Het eerder geplande bezoek van 14 januari aan de
tentoonstelling Surinaamse School - zie vorige
Maandbericht - is verplaatst naar 28 januari. Hopelijk gaat
het op die datum wèl lukken.
 
We beginnen vrijdag 26 februari met een bezoek aan het
Cobra museum in Amstelveen.
Tentoonstelling BEN COBRA.
Voor de tentoonstelling nodigt de bekende vormgever en
gastcurator Aziz Bekkaoui een uiteenlopende groep van
meer dan 25 bijzondere individuen uit , die in de drang naar
maatschappelijke vernieuwing vandaag de dag nog even
belangrijk zijn als destijds.

Als het weer het toelaat, willen we aansluitend een ommetje
maken naar de Japanse tuin in voorjaarstooi (zie foto).
 We vertrekken om 11.21u van Burg de Voogtlaan met bus
130 naar Uithoorn en nemen daar de bus naar Amstelveen.
Aanmelden voor 22 februari bij Lenie-Miek-Tini.

 
Allard Piersonmuseum Amsterdam op dinsdag 23 maart 
2021.
Tentoonstelling Godinnen van de Art Nouveau.
Rond 1900 waren schaars geklede vrouwen met weelderige
lokken razend populair in de kunst. Het Allard Pierson
museum gaat op zoek naar het verhaal achter deze
godinnen van de art nouveau.
 
Vertrek met bus 130, 11.21u van Burg de Voogtlaan naar
Uithoorn en nemen daar de bus naar Amsterdam.
Aanmelden voor 19 maart.
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Wandelgroep

Terugblik en vooruitblik
7 december Vinkeveen. Met drie dames uit Wilnis naar de
startplaats in Vinkeveen. Maar jammer geen andere dames
die met ons mee wilden lopen.
Het weer was ook niet zo aantrekkelijk, wat miezerig, maar
goed wij dachten: we gaan ervoor.
We starten door het parkje naar de prachtige
nieuwbouwwijk. Dan omhoog naar de dijk langs het water,
de Heulweg op. Naar de Herenweg langs de kerk de
Kerkweg terug naar ons beginpunt.
Het was niet zo’n grote wandeling maar gelukkig onderweg
werd het droog. En wij blij, we hadden weer een frisse neus
gehaald en een leuk rondje van een klein uurtje gelopen.

Lenie , Miek en Lida.

Wandelen vanuit Wilnis.
Het Nieuwe Jaar 2021. Start vanaf parkeerplaats Willisstee,
op de éérste maandag van de maand.
Meer weten of aanmelden? Lenie 283819.
Rondje Wilnis of we beslissen ter plekke, dat we even in de
auto te stappen om elders te gaan wandelen.

Audiovisuele show
Kunst in de Ronde Venen, door de heer Butink

Vooruitblik 26 maart, in de Willisstee.

Spelende kinderen (1975) van José Pirkner. Het kunstwerk stond bij de

Jozefschool in Vinkeveen, maar werd gestolen, mogelijk vanwege de hoge

koperprijs.

Een veelvoorkomende raampartij, uniek voor deze regio. Het is een zogenoemd

Engelenvenster of Serliana.

Dhr. Butink heeft Kunst in de Ronde Venen vastgelegd in
een mooi beeldverhaal. Hij vertelt ons wanneer en waarvoor
deze kunst gemaakt is.
Vanwege corona mogen er 30 personen in een ruimte zijn. U
kunt u opgeven voor de ochtend 9.30-12 uur of voor de
middag 13.30-16 uur.
Dit opgeven kan bij Gemma.van Benschop,
tel.06-43702415.De Ledenvergadering van 23 februari 2021 wordt

tot nader orde uitgesteld. 

Door overmacht vanwege de corona-maatregelen zijn wij
genoodzaakt om onze jaarlijkse Ledenvergadering van 23
februari a.s uit te stellen. Volgens de wet mag dit tot max. 6
maanden.
Door een jaarlijkse ledenvergadering wordt elk bestuur
verplicht om de leden gelegenheid te geven om zich een
oordeel te vormen over het reeds gevoerde beleid en dit dan
ook goed te keuren. En vervolgens in te stemmen met het
toekomstige beleid, nadat de leden door het bestuur in de
gelegenheid gesteld zijn en geïnformeerd zijn om zich
daarover een mening te vormen. Er moet dus gelegenheid
gegeven worden voor woord en wederwoord.
Helaas is dit door de strenge lock down onmogelijk, zelfs
niet online gezien ons ledenaantal. De gemiddelde opkomst
op onze ledenvergaderingen ligt tussen de 50 en 70 leden.
Zodra het weer mogelijk is, organiseren wij onze jaarlijkse
Ledenvergadering. Natuurlijk ontvangt u hierover tijdig een
uitnodiging en de benodigde informatie. Raadpleeg dus
regelmatig uw mail! 
Namens het bestuur,
Trudy Barnhard 
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Terugblik

Museumbezoek

Catharijne Convent, Body Language.
 
Op 8 december vertrokken wij vier dames met mondkapjes
in bus en trein naar Utrecht. Op dit moment in de corona-
tijd werd toch gestimuleerd om een museum te bezoeken in
de eigen regio, wel met vooraf een afspraak van een
tijdslot. Tini had deze afspraak voor ons gemaakt.
De tentoonstelling ging over de late middeleeuwen; deze tijd
kreeg nooit zo veel aandacht in de kunstgeschiedenis, terwijl
er tussen 1270 en 1500 toch een volledig nieuwe beeldtaal
ontstond.
Menselijke God - Schaamhaar - Overdrijven mag - Pikante
illustraties - Maria spuit moedermelk in gezicht van een
oude monnik - Heilige met hun hoofd in handen of op
schaal of de betekenis van loshangend of geheel behaard
lichaam. Maar met een boekje wat bij de tentoonstelling
hoorde werd elk kunstwerk uitgelegd en ga je de kijk op de
werken begrijpen. Prachtige kunst uit zo’n vroege tijd.
Wij vonden het fijn om even de kunst uit die tijd te bekijken
en op te snuiven en gingen weer voldaan terug naar huis.
Lenie

Een zelfgemaakte kerstkaart

Verrassing!
Omdat we in deze coronatijd helaas maar weinig kunnen
schrijven over terugblikken of vooruitblikken naar
komende activiteiten vroeg onze secretaris Margreet aan
alle leden of zij misschien een bijdrage voor het
Maandbericht hadden.
Geweldig, wat een reacties! Naast de vaste bijdragen van
Lenie, Gemma, Ans, Trudy en Tini kregen we nu ook kopij
van Betsy, Ineke, Joke, Gemma, Conny en Cora. Blader
maar verder, dan ziet u ze allemaal voorbij komen.
Zo wordt ons blad echt van, voor en door de leden!!!!!

 advertentie
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Grote vrouw:  
Johanna Gezina (Jo) van Gogh - Bonger,
1862-1925.
 
Zonder Jo van Gogh was Vincent nooit zo beroemd
geworden. Dit is de vrouw die 35 jaar de PR deed van
Vincent van Gogh. De schoonzus van Vincent van Gogh, ze
organiseert de grootste Van Gogh- tentoonstelling ooit. In
1905 in het Stedelijk Museum in Amsterdam met 500
werken van haar zwager.

Jo Bonger was lerares Engels en vertaalde romans en
verhalen die in bladen als De Amsterdammer en De
Kroniek werden gepubliceerd. Via haar broer Andries
kwam ze in contact met kunsthandelaar Theo van Gogh,
broer van de schilder. Ze trouwden in 1889  en Jo voegde
zich bij Theo in Parijs. Het gelukkige echtpaar kreeg een
kind, dat ze Vincent noemden. Als gevolg van het overlijden
van zijn broer Vincent in juli 1890 raakte Theo in een
depressie en overleed hij een half jaar later in een Utrechts
krankzinnigengesticht. Jo was toen 28 jaar en hun zoontje
nog geen jaar.  Het korte verblijf in Parijs was paradijselijk,
maar eindigde gruwelijk. Jo verhuisde met haar zoontje
naar Nederland en betrok een villa Helma in Bussum - op
zolder lag de grootste collectie Van Goghschilderijen en
brieven  die ooit bij elkaar was geweest. Ze sluit meteen een
brandverzekering af van 12.600 gulden  en nog andere
verzekeringen. Voortvarend was zij wel en wilde laten zien

dat vrouwen meer kunnen dan ‘alleen kopjes wassen’. En
vanaf dat moment heeft ze 35 jaar in dienst geleefd van haar
twee Vincents.
Met vallen en opstaan leerde ze de kunsthandel en de
museumwereld kennen. Zij werd een buitenbeentje in de
door mannen gedomineerde kunsthandel. Onvermoeibaar
heeft ze het werk van zwager Vincent door middel van
tentoonstellingen en belangrijke musea in Duitsland en
Frankrijk  en door tactische verkopen wereldberoemd
gemaakt.  Ze hield nauwkeurig de verkopen bij in een
kasboek, en noteerde de verkoop van 250 schilderijen. Bij
verkoop-tentoonstellingen levert ze er altijd een paar
topwerken bij die niet te koop zijn, om de kooplust aan te
wakkeren. Zakken met de prijs doet ze nooit. Ze gelooft in
zijn kunst, wil dat die gezien wordt en daarom leent ze veel
werken uit. Hoewel ze veel verkoopt, houdt ze een aantal
mooie werken voor zichzelf en haar zoon Vincent. Die
privécollectie zal de basis vormen voor het in 1973 geopende
Van Gogh Museum in Amsterdam, dat daarmee de grootste
verzameling Van Goghs ter wereld bezit. Het Kröller -
Müller Museum in Otterlo volgt op tweede plek.  

Ondertussen ging ze ook weer vertalen en publiceerde ze in
het feministische tijdschrift Belang en Recht. Ze maakte tijd
vrij om Vincent ook als schrijver bekendheid te geven, met
de brieven en tijdschriften. Jarenlang heeft ze geploeterd,
vertaald en daarbij ook geschrapt, voordat in 1914 bij de
Wereldbibliotheek een driedelige brieveneditie op de markt
kwam, snel gevolgd door een Duitse vertaling. Op de
titelpagina stond ’ EDITIE J.VAN GOGH - BONGER. ‘

Jo was actief voor de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij ( SDAP). Ze geloofde samen met Frank van
der Goes, Henriëtte Roland Holst en Herman Gorter dat er
een betere toekomst voor de verdrukten der aarde zou
aanbreken. Daarom vond ze het extra prettig dat haar zoon
Vincent trouwde met Josina Wibaut, dochter van de
bekende socialist Floor Wibaut.
Vanaf 1915 woonde ze bijna drie jaar met Vincent en Josina
in New York. Natuurlijk was ze ook daar onvermoeibaar
bezig het werk van haar zwager in belangrijke collecties te
krijgen. Ze vertaalde  twee derde van de brieven naar het
Engels. De grote doorbraak van Van Gogh in Amerika
heeft ze niet meer meegemaakt, ze stierf in 1925 en is op
Zorgvliet in Amsterdam begraven.
Maar het fundament voor zijn succes is door haar gelegd.
De vrouw die Van Gogh zijn roem gaf, en er voor zorgde
dat hij een wereldberoemd kunstenaar is geworden. 

Wens jullie allemaal gezondheid toe, wees voorzichtig, we
zijn er nog niet!
Met een lieve groet,
Ans Schmidt
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Vishandel Kees Sier  
Al 38 jaar staat Kees, samen met een aantal familieleden en
goede vrienden, zijn verkoopstaf, op de grote parkeerplaats
aan de Herenweg tegenover nr 186 in Vinkeveen. Parkeren
is dus nooit een probleem! En dat weten de
vrachtwagenchauffeurs en de watersport-liefhebbers van de
plassen maar al te goed! Bovendien staat Kees bekend om
zijn uitstekende kwaliteit en service van zijn vishandel.
Zeker rondom het middaguur is het er gezellig druk: men
kent elkaar en men praat gezellig bij onder het genot van
een of meer visjes of kibbeling, al dan niet gecombineerd
met een frisdrankje.

Vanwege zijn vakmanschap heb ik Kees gevraagd naar het
geheim van zijn meesterschap.
“Wat maakt de kwaliteit van jouw vis zo bijzonder, want
alle vissen zwemmen in dezelfde zee?”
Het geheim van dit meesterschap is de combinatie van
inkoop op kwaliteit (geen rommel, dan maar iets duurder!)
en het bewerken van de vis met vakmanschap: opslaan,
invriezen na inkoop en direct bij verkoop schoonmaken,
m.a.w niet in de etalage laten liggen!

Vakmanschap = meesterschap  

Met deze rubriek laten we u nader kennismaken met onze
adverteerders en met hun vakmanschap. Koop bij onze
adverteerders! Ons blad heeft een bereik van meer dan 100
vrouwen die (bijna) allemaal de inkoop voor het
huishouden bepalen.

Kees heeft zijn vakopleiding gevolgd bij de vis-
detailhandelsschool (gedurende een jaar in de avonduren)
en daarnaast overdag “in de vis” werken, bij andere
vishandels. In de praktijk het vak leren en ervan gaan
houden! Zijn grootvader en vader waren allebei nauw
betrokken met alles wat met vis te maken had. Ook bij
Kees’ vishandel werken familie-leden en goede vrienden
mee. Men kent elkaar al vele jaren, samen vormen zij Kees
Siers vishandel. 

Kees koopt zijn haring twee maal per jaar in, op die
momenten dat de kwaliteit van de haring optimaal is. Na
inkoop vriest hij deze zelf in. De andere vissoorten, tonijn,
schol, kabeljauw, garnalen en tong koopt hij in bij de vis-
groothandel. Hij bepaalt zelf de kwaliteit, die hij nodig
heeft. Als een partij vis deze kwaliteit niet blijkt te hebben,
dan geeft hij deze terug.  Als inkoper van vis moet je scherp
zijn en scherp blijven. Vooral kwaliteit is belangrijk, ook als
het gebakken vis en kibbeling betreffen, want een goede
saus kan slechte kwaliteit niet verbergen. Het gaat
uiteindelijk toch om jouw handel en daarmee jouw binding
met de klant! 

Naast haring en verse vissoorten verkoopt hij ook vis in
vispotjes, visschotels en andere vismaaltijden. Deze vis-
verwerking wordt thuis in Volendam gedaan samen met zijn
team. 

Namens ons allen dank ik Kees voor dit interview over zijn
vakmanschap en we hopen dat hij en zijn team nog heel
lang op deze parkeerplaats zal blijven. 

Wij wensen hen samen veel succes en geluk! 
Trudy Barnhard
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GELUK  en WIJSHEID voor alle leden van het
Vrouwennetwerk in 2021.
 
Het uiltje kon niet vliegen en was waarschijnlijk uit het nest
gevallen.
Nooit geweten dat er een uilennest in de boom zat. Wel zag
ik in die periode  een volwassen ransuil in een andere boom
zitten. Dat zal de vader of moeder van de kleine uil zijn
geweest. 
Omdat er veel katten en eksters in de tuin komen heb ik de
dierenambulance gebeld en die waren er snel. Ze vonden het
prachtig, zo’n klein uiltje. Graag had ik het beestje hier
gehouden, maar het moest muizen en ander voedsel eten.
Niet te doen dus. Wel werd mij beloofd dat ik altijd mocht
komen kijken en dat het beestje als het groot en sterk was,
hier weer vrijgelaten zou worden. 

Na een paar maanden ben ik toch eens gaan kijken hoe het
met het uiltje ging. Wat een verrassing was dat. Een
prachtige uil die zich vrij mocht bewegen in de huiskamer
van de verzorger. Lastig was dat het beestje geen dag-en-
nacht-ritme had en dat het uiltje alleen uit de hand wilde
eten. Kansloos dus om het los te laten.
Volgens de mensen die het uiltje verzorgden leek het beestje
mij te herkennen. Dat kan toch niet, was mijn reactie.

Een mooie belevenis
In onze achtertuin stond een grote apenboom (Araucaria
araucana is een conifeer ). Hoog in de boom zat een oud
eksternest. Bij iedere storm vielen er takken uit het nest naar
beneden en het was zeker een onbewoonbaar nest. 
Toen ik op een dag de broodkruimels uit het tafelkleed
klopte hoorde ik een piepend geluid vanuit de border onder
de apenboom. Tot mijn grote verbazing zag ik daar een
klein uiltje. Bijzonder was ook nog het feit dat het pluizige
beestje in een bedje van klavertje vier terecht was gekomen.
Het was het perfecte plaatje voor onze kerstkaart:

Gelukkig had ik mijn fototoestel bij me om wat foto’s te
maken.
We moesten even aan elkaar wennen, maar toen ik mijn
arm uitstak sprong Joep, (die naam had hij gekregen) op
mijn arm, liep steeds iets verder en met z’n snavel tikte hij
tegen mijn oor. Ook al had Joep flinke klauwen en een
scherpe snavel, ik was totaal niet bang. Het voelde heel

speciaal en we waren heel verrast. Op een gegeven moment
sprong hij op de knoop van mijn sjaal en toen sloeg hij z’n
vleugels om mijn gezicht. Dat was zo’n prachtig moment.

Het is en blijft een bijzondere ervaring. Volgens de laatste
berichten gaat het goed met Joep. Hij heeft de kans gehad
om uit te vliegen, maar hij komt telkens terug bij de mensen
die ongelofelijk goed voor hem zorgen.

Na de oproep in het maandbericht vind ik dit een verhaal
om te delen.

Hopelijk zien we elkaar weer in 2021 en kunnen we net
zoals Joep elkaar om de hals vliegen.

Betsy van Rooijen
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Recepten
Dit keer van Cora en Gemma

Tijdens de lock-down heb ik best veel kunnen doen.
In de zomermaanden was het helemaal niet moeilijk.
Prachtig weer, dus fietsen  wandelen en tuinieren. Als we
gingen fietsen, moest je wel zelf je koffie etc meenemen, en
de bankjes onderweg waren veel bezet, met mede-
koffiedrinkers. We zaten en zitten allemaal in hetzelfde
schuitje.
Nu het kouder is, moet je iets anders verzinnen! Dat werd
koken, dus eens andere recepten uitproberen, dat was ook
weer een uitdaging. Bij het zoeken naar recepten, vond ik in
m'n oma's kookboek een kattebelletje met een
handgeschreven recept !! Mijn oma was bij ons
kleinkinderen "beroemd" om haar koekjes, en ik wil jullie
laten meegenieten van dit recept.
Je kunt de koekjes bij mij laten keuren !!!
Houd vol, houd moed.   
Of: Houd moed en neem kippen, want als je de moed laat
zakken, heb je de kippen nog !
Hartelijke groet
Cora Verbrugge-Pos

Pompoentaart

Heerlijk recept van de Israëlisch-Britse kok Yotam
Ottolenghi.

6 plakjes hartige taartdeeg.           1 eidooier
halve flespompoen.    
180 Gr geraspte wortel                     175 ml slagroom
1 tl mosterdzaad.                                bosje gehakte bieslook
2 eetl suiker.                                        50 Gr Parmezaanse
kaas geraspt
2 eetl witte wijnazijn.                        150 Gr zachte geitenkaas
50 ml sinaasappelsap.                     olijfolie zout en peper
30 Gr boter.                                         springvorm 
Oven voorverwarmen op 180 Gr.

Doe de pompoenblokjes met wat olijfolie in een
ovenschaal. Zet in de oven en laat in 15 min beetgaar
worden. Verwarm een scheutje olijfolie, voeg mosterdzaad
toe en bak ze tot ze opspringen in de pan.
Doe de geraspte wortel in de pan en laat 10 min smoren.
Roer suiker,wijnazijn en sinaasappelsap.
Breng aan de kook en draai het vuur laag. Laat 20-25 min
inkoken en afkoelen.
Klop in een grote kom de eidooier met de slagroom totdat
het iets dikker is.
Voeg de Parmezaanse kaas, bieslook, zout en peper toe.
Bekleed de springvorm met hartige taartdeeg. Verdeel de
wortel over de bodem.
Schep daarna de geroosterde pompoen en de zachte
geitenkaas erop.
Als laatste het roommengsel.
Zet de vorm in de oven en bak de hartige taart in 35 min
gaar.
Eet smakelijk!

Groet Gemma.
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Van alles wat!

Tip voor een mooi boek
 
In deze coronatijd wil ik een boekentip doorgeven. Een
werkelijk prachtig boek, ik en mijn leesclub hebben ervan
genoten.
Groet,  Ineke Spruit

Wel en wee
50 jaar getrouwd, en geen feestje..
Maar de NVVH maakt het goed door ons te verrassen met
een prachtig bloemetje.
Hartelijk dank hiervoor!
Groeten, Marian Akkerman.

Ook Margriet Groeneveld was in december 50 jaar
getrouwd. Ook van haar kant dank voor de
bloemenattentie.

Ans Schmidt heeft na terugkeer uit het ziekenhuis van alle
kanten bloemen, telefoontjes en appjes gekregen. Zulke
warme belangstelling doet haar goed. Ans dankt iedereen
die haar op deze manier steunt om er weer bovenop te
komen.
 

Boodschappen doen
 
Minstens drie keer per week trek ik eropuit met mijn
boodschappenkarretje richting de Jumbo voor mijn
dagelijkse boodschappen. Volgens mijn smartwatch 525
stappen heen en 525 stappen terug, een mooie score op de
vroege morgen!
Gewapend met een mondkapje, een boodschappenlijstje,
wat lege flessen en mijn portemonnee volg ik de bekende
route.
Ik weet niet of het jullie ook wel eens overkomt, maar ik
vergeet regelmatig één van deze attributen. Is het mijn
boodschappenlijstje, dan kan ik tot mijn verbazing de
meeste dingen nog wel oprakelen. De lege flessen komen
later wel. Maar een mondkapje of portemonnee is een ander
verhaal. Vorige week was het raak. (of juist niet raak)
Geen portemonnee bij me. Paniek, de boodschappen lagen
al op de band. Wat nu?! Aarzelend vertelde ik de kassière
mijn probleem. "U bent niet de enige, mevrouw", zei ze met
een knipoog. Ik kon mijn volle kar in bewaring geven bij de
balie en haastte me naar huis. Ha, weer 1050 stappen
gescoord!
U begrijpt dat boodschappen doen nou niet echt mijn
favoriete bezigheid is. Maar soms kan het verrassend leuk
zijn. Het zonnetje scheen die dag en onderweg zei iedereen
mij gedag of stak spontaan een hand op als ze langs fietsten.
Iedereen leek goede zin te hebben door het aangename
weer. Ik werd er nog blijer van als dat ik al was. Ook in de
supermarkt was men opvallend vriendelijk en begroette
mijn 'goede morgen' met een vrolijke lach.
In de opperste stemming kwam ik bij de kassa aan. In het
voorbijlopen riep een kennis mij toe: "Hé Joke, je hebt nog
een paar krulspelden in je haar!" Ik tastte naar mijn
achterhoofd en inderdaad: twee grote rollers! Je weet wel
van die hele grote om die openvallende kruin in vorm te
houden. O hemel, weer wat vergeten!
Toen viel het kwartje, lachte ik spontaan mee en genoot van
de vrolijkheid om mij heen!
Joke Reurings

Bestuursactiviteiten
Bestuursvergadering: 10 maart
Verschijningsdatum Maandbericht april-mei: 23 maart

Volgende keer weer een verrassing?
Heeft u ook genoten van die gezellige bijdragen van andere
leden? Mogen we volgende keer dan op u rekenen? Iedereen
kan het! En u heeft nog even de tijd: graag voor 1 maart
inleveren, per post of per mail. Dank namens alle leden!
Agnes Blokker
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