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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      ---      januari 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

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 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.

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

3januari 2021



Activiteiten  

Lezen /  Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89

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

Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 30 december 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

  Miek Muiswinkel, tel. 77 68 84

 

Van het bestuur
Het jaar 2020 zit er weer bijna op! Het is zeker een heel
bijzonder jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Wie
had kunnen verwachtten dat dit jaar vanaf maart totaal
anders moest gaan functioneren vanwege een pandemie: het
corona virus. Alles moest anders en we moesten
onvoorbereid ons houden aan allerlei beperkingen omwille
van onze eigen gezondheid en dat van anderen: samen
moesten we dit virus overwinnen.
“Elk nadeel heb z’n voordeel! “ zou voetballer Cruyff
gezegd hebben. En ja, we hebben geleerd en ervaren
wat samen betekent. Voor enkelen: eenzaamheid, isolatie,
verlies van economische zekerheden, maar ook
betrokkenheid, medeleven, samenwerking en loskomen van
vanzelfsprekendheden. Ja, er zal zeker in deze laatste fase
van 2020 en op de drempel van 2021 en met een vaccin in
het vooruitzicht veel over gesproken worden.
Centraal blijft: Wat hebben we ervan geleerd?

Het Sinterklaasfeest ligt alweer achter ons. Wel vreemd on
ongezellig, zo zonder intocht en kinderpret. Heeft u het toch
nog een beetje gevierd? Toch wel weer gevulde speculaas,
marsepein en chocoladeletters? Het hoort er toch wel echt
bij en het betekent toch ook gezelligheid en betrokkenheid
op elkaar? Sinterklaas en Kerstfeest zijn en blijven toch
echte familiefeesten.
Direct na Sinterklaas hadden wij onze bestuursvergadering,
de laatste in dit jaar. Helaas kon Ans vanwege een medische
reden hierbij niet aanwezig zijn. Wij hebben haar node
gemist en wij wensen haar een voorspoedig herstel!

Pasgeleden heeft u een unieke jaarkalender ontvangen,
geïllustreerd met foto’s van de activiteiten uit de
achterliggende periode. Op deze manier blijft u verbonden

met onze afdeling en deelt u onze herinneringen.
De periode tussen Sinterklaas en Kerst is naar mijn gevoel
een lege en saaie overgang. Zeker nu met alle
coronabeperkingen vraagt de voorbereiding van Kerst veel
van ons improvisatie-talent. Sommigen hebben eind
november de kerstboom al in huis en verdelen de
kerstgasten over drie dagen, zodat alle kinderen en
kleinkinderen toch gezellig bij elkaar kunnen zijn. Maar hoe
het ook zij en hoe we deze Kerst ook vieren: de
kerstgedachte van vrede op aarde en in onze harten blijft
ondanks de coronabeperkingen onverminderd van kracht.

Gelukkig komt een goedgekeurd vaccin in zicht; laten we
hopen dat in de loop van volgend jaar de beperkingen
verminderd zijn en hopelijk geheel verdwijnen. Ons
programma voor 2021 is natuurlijk geheel afhankelijk van
deze ontwikkelingen. Echter de leesclub, de museumclub en
de wandelclub kunnen gelukkig nog steeds doorgaan. En
doet u ook mee, het is gezellig en gezond en ook leerzaam.
Cultuur en natuur gaan prima samen!
Onze beide organisatrices, Lenie Celie en Gemma van
Benschop, zijn al bezig met ons programma voor 2021. Het
blijft voorlopig zeker nog rekening houden met
beperkingen. Maar toch blijven we optimistisch!

Denkt u er ook aan om in januari meteen uw contributie
voor 2021 te betalen? Op de eerste pagina van dit
Maandbericht staat uitgebreid het bedrag € 43,85 (=
inclusief de vrijwillige bijdragen) en ons rekeningnummer.
Door uw contributie kunnen wij weer nieuwe activiteiten
organiseren en ook ons Maandbericht bij u thuisbezorgen.
Het zal zeker een spannend en verrassend jaar worden.
Laten we vooral gezond en optimistisch blijven en samen dit
nieuwe jaar tot een goed en gezellig jaar maken.
Namens het bestuur wens ik u hele mooie en
gedenkwaardige Kerstdagen, een gezellige Oudejaarsavond
en een gezond en gelukkig 2021, waarin we elkaar zeker
weer zullen ontmoeten.

Trudy Barnhard       
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Jaarprogramma 20 - '21
Vooruitblik

Museumbezoeken
We proberen, indien de veiligheidsregels dat toelaten,
donderdag 14 jan 2021 in het Stedelijk museum de
tentoonstelling SURINAAMSE SCHOOL te bezoeken.
SURINAAMSE SCHOOL is een viering van Surinaamse
schilderkunst in al haar verscheidenheid en diepgang.
Met meer dan 100 kunstwerken van 35 kunstenaars neemt
de Surinaamse School je mee langs de schilderkunst van ca
1910 tot midden jaren 1980 en de verhalen die eraan ten
grondslag liggen: van de verbeelding van de eigen
geschiedenis, spiritualiteit en het alledaagse leven tot
abstracte experimenten en maatschappelijke veranderingen.
We vertrekken om 11.51u van de halte Burg.de Voogtlaan
in Wilnis met bus 130 naar Uithoorn en nemen daar de bus
naar Amsterdam. Aanmelden voor 11 januari bij Lenie-
Miek-Tini.

Terugblik

Samen wandelen
Wandelgroep, 2 november 2020.
Deze keer was onze start parkeerplaats Oosterlandweg /
Wickelhofpark Mijdrecht.
Toen het 13.30 uur was vertrokken wij van onze startplaats
met vijf dames. We waren maar net van start toen er nog
twee dames van een zijpad bij ons aansloten. Zo waren we
met een groep van zeven deze keer.
Het park loopt van Oosterlandweg tot de Kerkvaart; daar
hebben wij een stuk langs het water gelopen tot een hek
waar je niet door kan. Wel het Tuinderslaantje op, maar
daar hebben wij niet voor gekozen. Dus omgekeerd en onze
weg terug langs het water met uitzicht op de polder en door
het park met zijn meidoorns met rode bessen en mooie rode
bottels in struiken en herfstkleuren in het riet en de bomen.
Het was geen grote wandeling, maar wel even gezellig om

op een goede manier in beweging te zijn en een frisse neus te
halen. En als verrassing hadden we bij de auto nog iets te
drinken en een speculaasje.
Nu, tot ziens in december. Lenie.

Lezen / begrijpen: de leesgroep Margreet van Krugten
Wandelen: 4 januari. Start 13.30 u, parkeerplaats Willisstee.
Museumbezoek: 14 januari. Zie toelichting hier naast
Willisstee, 21 januari: Joke Dekker, verhalenvertelster
Eventuele wijzigingen: zie onze website www.nvvh.nl
In een volgend Maandbericht volgen nieuwe plannen.

Vooruitblik

Verhalenvertelster
Ja, eindelijk, we kunnen weer eens iets organiseren!

Op 21 januari komt Joke Dekker in de Willisstee een aantal
boeiende verhalen vertellen. In de pauze brengen wij u aan
tafel (u mag niet heen en weer lopen!) een kopje koffie of
thee, gratis!
Omdat er maar 30 personen in de groep mogen zijn, doen
we dit 2 keer achter elkaar: de eerste groep van 13.30 - 15.00
uur, de tweede van 15.30 - 17.00 uur. U bent van harte
welkom, er zijn voor u geen kosten aan verbonden. We
zorgen er zo echt voor dat dit alles veilig verloopt.
 
Belangrijk is wel dat u zich van tevoren opgeeft; dat kan bij
Gemma of bij Lenie. U moet daarbij ook opgeven of u kiest
voor groep 1 of groep 2.
We hopen als bestuur dat we - als dit vanwege de regels
allemaal kan - dan in februari en in maart ook weer een
bijeenkomst kunnen organiseren.
We houden goede moed.
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Helaas zijn onze museumbezoeken in oktober en
november naar stadsmuseum Woerden en Rijks Museum
Amsterdam niet doorgegaan wegens voorzorgmaatregels en
sluiting van museum door coronavirus.
Maar we kijken vooruit en hopen de volgende maanden
verbeteringen en dat we met elkaar weer kunnen genieten
van een mooie tentoonstelling.
Tini, Lenie en Miek.

Terugblik

Museumbezoeken

Museum-Plus-Bus
Wij als bestuur van NVVH de Ronde Venen ontvingen van
Stichting Museum Plus Bus 50 magazines: Topstukken on
Tour, TOT ZO !
Afgelopen jaar waren wij ingeloot en hadden wij de
aanbieding gekregen om op woensdag 29 april met de bus
op stap te gaan naar het openluchtmuseum Enkhuizen. Één
prachtige aanbieding van de bankgiroloterij en musea,
bedoeld voor mensen waar het moeilijker voor wordt om
zelfstandig een museum te bezoeken, uit te nodigen om in
de bus te stappen eventueel met begeleiding of je eigen
rollator, om zo samen op pad te gaan naar het museum. En
daar zouden we dan ook nog ontvangen worden door een
gids voor begeleiding.

Maar helaas ook dit uitje kon geen doorgang vinden door
het coronavirus. Het werd allemaal onverantwoord om
door te gaan. Maar we kregen de toezegging zodra alles
weer kan, wij op de lijst staan om uitgenodigd te worden.
Hopelijk kan het wel weer doorgang vinden in 2021 ! 
En zo kwam er vanuit de stichting dit blad uit, 50 stuks, die
wij konden ronddelen. We zijn maar begonnen bij onze

Lieve dames,
Bent je nog benieuwd hoe het nu gaat met het egeltje in mijn
tuin? Nu, nadat ik de foto’s had genomen heb ik haar/hem
niet meer teruggezien.
Zelf zet ik nog wel iedere dag kattenbrokjes op een
schoteltje onder de emmer en iedere dag zijn ze weer
opgegeten. Maar hoe en wie en wanneer er wat er in onze
tuin gebeurd: we weten het niet.
Als het de egel is, dan is die nog niet in winterslaap.

Heb je nu ook een mooie foto van de tuin of de omgeving in
de Ronde Venen of soms zelf met een leuk verhaal ,stuur
het dan op naar Redactie dan wordt het vast geplaatst.
Groet Lenie
-----------------------------------------------------------------------------

oudste leden en zo doorgegaan tot ze op waren. Wij hopen
dat wij in het komende seizoen dit uitstapje wel kunnen
maken; de aankondiging kunnen we dan plaatsen in het
maandbericht met een nieuwe inschrijving. Daar hebben de
dames die niet zo gauw meer alleen kunnen gaan dan wel
voorrang !

Groet van de Stichting Museum Plus Bus, en van Lenie en
Gemma.

 van de wandelgroep
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Recepten
Van Lies Verbraak, Trudy Barnhard en Wilma Kerkhoven

Gehaktballen en gehaktbrood.
Alle soorten gehakt mag je gebruiken, afbakken in ongeveer
50 minuten op 180 gr. Het brood is fijn om te maken en evt.
in de diepvries in porties te bewaren. Altijd wat in huis.
Klaar voor gebruik. Het is te gebruiken in plakken bij het
avondeten, even opwarmen, of als borrelhapje of dunner
gesneden op het brood warm of koud.
Laat jullie fantasie maar werken. Kijk wat ligt er in de
koelkast.
Ik gebruik pakjes soep in alle smaken, wel de poeder nooit
saus, bami kruiden, nasi kruiden en alle andere pakjes die je
maar lekker vindt. Experimenteer maar raak, een eitje mag
natuurlijk ook, trouwens alles mag. Als je bv aspergesoep
gebruikt, is het lekker om er een potje asperges bij te kopen.
Je maakt het gehakt aan met  de soepkruiden, en als dit
naar smaak is, doe je de helft in een bakblik, dan de
asperges uit de pot goed afdrogen met keukenpapier en op
het gehakt leggen, daarna de andere helft van het gehakt in
het blik leggen, hierna afbakken in een voorverwarmde
oven. Dit doe je met alle smaken die je gebruikt; bij bv
soepgroenten doe ik altijd een flinke hoeveelheid verse
soepgroenten ook door het gehakt. Heb je bv champignons
liggen, dan leg je die op de helft van het gehakt en afbakken
maar. Uiensoep: op de helft uienringen / plakken kaas of
wat je maar lekker vind. Kerriesoep, in het midden kleine
hardgekookte eitjes, kop aan kop, staat heel leuk bij het
open snijden. Ook zoete dingen kunnen lekker zijn, bv.
dadels, gedroogd fruit, abrikoosjes, rozijntjes, augurkjes,
maar altijd droog maken.
Laat je fantasie de vrije loop en eet smakelijk 
Lieve groet en blijf gezond van Lies Verbraak

Z-Z-Zuurkool, voor wie de klassieke zuurkool te zuur vindt
Benodigdheden voor 4 personen:
4 ons zuurkool bij voorkeur “uit het vat“
1 1/2 kilo aardappelen in kleine blokjes. Liefst afkokers.
1 grote ui en 2-4 tenen knoflook (dit is zo gezond!)
1 grote appel, geschild en in blokjes
1 groot blik ananas (stukjes) uitgelekt, het sap bewaren
1 ons rozijnen, geweekt; 2 bananen in plakjes
2 of 3 ons gerookte spekblokjes; 2 rookworsten
Bereiding:
Fruit de spekblokjes zachtjes tot het meeste vet eruit is.
Bewaar de spekblokjes voor op het laatst ! Bak in het vet de
gesnipperde ui en de gesnipperde knoflook (zachtjes 5 min.)
Voeg daarna toe: de appelstukjes, de ananas stukjes, de
rozijnen en de bananen plakjes. Haal de zuurkool uit elkaar
en snijdt fijn en voeg ook toe samen met wat ananassap.
Laat alles 15 min of meer zachtjes trekken.
Inmiddels hen je de aardappelen gekookt en daarbij de
rookworsten geweld. Prak de aardappelen. Voeg alles bij
elkaar en proef!!! Tip: ik rasp op de fijne rasp een
kippenbouillonblokje toe i.p.v. peper en zout.
NB: De spekjes kunnen door de stamppot of ernaast
opgediend worden. Restje: de volgende dag bij het
opwarmen een paar dikke plakken kaas op de stamppot
leggen en deze zacht en warm laten worden.
Eet smakelijk !   Trudy Barnhard

GESTOOFDE AAL    
Ingrediënten voor 4 personen:
1 kg aal
Zout
100 gram roomboter
1 eetlepel maïzena
1 eetlepel azijn
Peper
Maak de aal schoon. Vel er afstropen is voor dunne aal
onnodig. Snijd de aal in stukken van ongeveer 4 cm lengte
en zet deze op met 2 dl warm water en zout. Laat de aal
hoogstens een kwartier zachtjes koken. Schud de pan nu en
dan eens om.
Neem de stukken aal eruit.
Laat de boter in het kookvocht smelten. Los de maïzena op
in 2 eetlepels koud water en roer dit door de saus. Blijf
roeren boven een laag vuur, tot de saus gebonden is. Meng
er azijn en peper door en laat de stukken aal in de saus even
weer goed warm worden. Dien ze op in de saus.
Serveer hier een kruimige aardappel bij.
Eet smakelijk
Wilma Kerkhoven

Een taart
Er staat een taart in een etalage,
een grote witte taart,
wat moet ik doen?
Ik moet aan geld komen,
ik moet een steen door dat raam gooien,
ik moet jarig zijn,
ik moet zorgen dat die juffrouw binnen,
die met die rode lippen,
verliefd wordt op mij.
Ik doe mijn ogen dicht,
druk mijn neus tegen het glas,
prevel:
taart, grote witte taart, vlieg ongeschonden door dit raam…
of moet ik zelf bakker worden, banketbakker d’excellence?
Toon Tellegen,
Uit: een langzame val, Querido Amsterdam 1991

______________________________________________________

______________________________________________________
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hij bij verschillende slagers alles in de praktijk geleerd. Ook
het maken van worsten en paté’s. Door alles zelf te doen en
steeds opnieuw naar veranderingen en verbeteringen te
zoeken, ontstaan kwaliteit producten. De smaken en
wensen van de klanten zijn zeer belangrijk en geven hem
inspiratie
Hij rookt nog steeds zijn producten, m.n. worsten, bij
dezelfde bevriende slager in Amsterdam. Ook maakt hij en
zijn vrouw salades en mee-neem maaltijden.
Zijn varkens koopt hij bij een gerenommeerde en bevriende
vleesgroothandel; deze vrije-uitloop-varkens komen uit
Zeeland. Ook het wild wat hij inkoopt komt net als de

Vakmanschap = meesterschap

Met deze nieuwe rubriek willen wij u laten kennismaken
met onze adverteerders en hun vakmanschap. De bedoeling
van een advertentie is natuurlijk om u, als  lezers, bekend te
maken met hun nering en u uit te nodigen om hun
producten en diensten af te nemen. Door deze rubriek
willen wij u bekend maken met de geschiedenis van het
vakmanschap, van waaruit hun producten en diensten zijn
ontstaan en waardoor zij ook kunnen voortbestaan. Wij
zijn benieuwd en nieuwsgierig hoe dit zo gekomen is.
Vandaar deze nieuwe rubriek.
Met dit eerste interview maakt u kennis met slagerij
TERPSTRA  uit Wilnis. U herkent deze slagerij in de
Dorpsstraat in Wilnis onmiddellijk aan de grote witte koe,
die buiten staat. Dit is het kenmerk van het rundvlees dat
deze slager verwerkt en verkoopt, n.l. van het ras Blonde
d’Aquitaine ook wel Ouderkerks Blond genoemd. Deze
koeien kunt u op uw mooie streekwandeling zelf
bewonderen. Slager Terpstra en zijn gezin (zijn vrouw en
oudste zoon werken mee in de slagerij) hebben al meer dan
6 jaar deze slagerij in het oude centrum van Wilnis. Vanuit
Amsterdam - bij de Albert Cuyp-markt -hebben zij hun
bedrijf verhuisd naar Wilnis, waar zij al enige jaren
woonden. Het bevalt hen hier heel goed, zowel om er te
wonen, als om er te werken. En hun oude klanten uit
Amsterdam komen toch nog regelmatig inkopen doen bij
hun vertrouwde slager. Centraal staat natuurlijk zijn
vakmanschap. 
Hoe is dit zo gegroeid? Het is eigenlijk begonnen met zijn
baan bij een grote vleesgroothandel. Hier heeft hij
kennisgemaakt met alle aspecten van het vak: het vlees
inkopen bij de boeren, waardoor je kijk krijgt op kwaliteit
(en het effect van verzorging en voeding op de kwaliteit),
het handwerk van het slagersvak: het uitbenen en verwerken
van het vlees. Door het zien doen en ook zelf doen. Zo heeft

koeien en varkens uit Nederland. Ook gebruikt hij geen E-
nummers in zijn producten.
Bij het uitoefenen van zijn vak wordt hij bijgestaan door
zijn vrouw. Samen zorgen ze ervoor dat de kwaliteit hoog
blijft en dat de winkel kan blijven draaien.
Natuurlijk is dit geen baan van 8 tot 6, want je blijft er altijd
mee bezig. Het is echt een vak en ook een hobby om steeds
voor kwaliteit te kiezen en het allemaal zelf te maken en niet
kant en klaar te kopen bij de groothandel.
Hij hoopt dat zijn zoon, die nu 4 dagen in de week
meewerkt en zo ook het vak leert, uiteindelijk voor dit
prachtige maar zware vak zal kiezen, zodat deze slagerij kan
blijven bestaan. (dat hopen wij natuurlijk ook!)
Namens onze afdeling bedank ik slager Terpstra en zijn
vrouw voor dit interview over hun slagersvak en we wensen
hen beiden: veel succes en voorspoed!
Trudy Barnhard 
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Zomaar een dag.......
 

Wat doen al die mensen de hele dag op hun
mobieltje??

Het is lekker weer en ik heb met mijn zus afgesproken om
een wandeling te gaan maken. Er is een grote keus aan
routes om uit te kiezen, maar u kunt natuurlijk ook gewoon
een kaart gebruiken, in dit geval Google Maps. Hier zijn
een paar mogelijkheden:

Goedemorgen, ik ben net opgestaan. Even op mijn
mobieltje checken of er belangrijke mailtjes of whatsapp
berichten zijn. En ik kijk ’s morgens vaak gelijk even wat
voor weer we voor die dag mogen verwachten. Voor dit
alles zijn deze apps (programma’s op uw mobiel) te
gebruiken:

We waren met de auto al even onderweg voor we bij de start
waren, dus eerst eens op zoek naar een toilet. De app Hoge
Nood weet waar de toiletten zijn vanaf waar ik dan ben: ik
gebruik hier op zaterdag Mijdrecht centrum als voorbeeld.

 
 
Onderweg zien we een historisch gebouw waar we wel wat
meer van willen weten. Er zit een QR-code op de gevel: even
scannen, dan komen we meer te weten. Interessant.
We maken met de camera van ons mobieltje een paar mooie
foto’s en zetten die maar gelijk op Facebook.

Op de terugweg ga ik nog even wat boodschappen doen.
Parkeermeters? Nee hoor, geen zin om daar in de rij te
staan. En bovendien: je gooit bijna altijd teveel geld in zo’n
ding. Gebruik liever een parkeerapp (bijvoorbeeld
Parkmobile, of ANWB) dan betaal je per minuut, altijd
genoeg, nooit teveel.

Oef! Heb ik mijn AH-bonuskaart wel bij me? Al die kaarten
van al die winkels! Ik stop ze lekker allemaal bij elkaar in de
app Stocard, veel makkelijker.

En ik ga ook nog even tanken. Met de ANWB-app kan ik
zien waar dat in deze omgeving het goedkoopste kan.

Thuisgekomen ga ik even kijken naar het laatste nieuws,
daar gebruik ik de app NU.nl voor.
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En ik wil ook nog even een vriendin bellen. Dat doe ik
graag met Whatsapp, dan kan dat gratis! En bovendien kan
ik, als ik dat wil, de camera aan zetten, dan kunnen we
elkaar niet alleen horen maar ook zien. “Zal ik je even laten
zien hoe onze kerstboom er uit ziet?” Je tikt daarvoor op
het camerasymbooltje, dan wisselt het apparaat van de
camera aan de voorkant naar die van de achterkant: nu
krijgt zij onze kerstboom in beeld.

Wat gaan we vanavond eten? Ik zoek op internet een recept
voor bami, maar svp geen recept uit een pakje:

En zou die fles wijn die we pas gekregen hebben, hierbij
passen? Dat weet de app Vivino.
 
Wat gaan we vanavond doen? TV kijken? (kan ook op je
mobiel), of een van de duizenden spelletjes en puzzels op je
mobiel spelen?

 
Dit is slechts een heel klein deel van de mogelijkheden,
zomaar wat voorbeelden. U kunt ook in een encyclopedie
iets opzoeken, tuinvogels leren kennen, een cursus doen op
youtube (tik maar in: cursus bridgen, of cursus iPad,
of...???), of onze eigen NVVH-site bezoeken. Er zijn meer
dan 300.000 mogelijkheden!!! En een groot deel is gratis!
 
Ga niet zeggen: da’s voor mij te moeilijk. We kunnen het
allemaal leren, als we maar willen. En wie wil er nou stil
blijven staan? We rijden toch ook niet meer in de postkoets,
en de telefooncellen op straat zijn ook al bijna uitgestorven.
 
Wat houdt u tegen om eens lekker rond te snuffelen en te
proberen? Er gaat echt een wereld voor u open!

En tenslotte: JA, u kunt dat mobieltje ook nog gebruiken om
mee te bellen!

Agnes Blokker
 advertentie

Gaat u liever niet de deur uit?

Een wandeling maken terwijl u in uw eigen stoel kunt
blijven zitten? Ga op internet dan naar www.volkskrant.nl/
kijkverder/ommetjes/routes/
U kunt kiezen uit bijvoorbeeld een rondje in Slotermeer,
maar ook op orgeljacht door Noord-Groningen. Er is een
gesproken toelichting bij, dus leun lekker achterover en
geniet.

Op de website van de Museumkaart (www.museumkaart.nl)
staan leuke tips voor thuis:
Doe mee met een wolkenfotowedstrijd: maak een foto van
een donkere onweersbui, of van de zonnestralen zoals
kinderen die altijd tekenen.

Andere suggestie: les van Tess.
In een videoserie op Youtube vertelt presentatrice Tess over
stukjes Nederlandse cultuur: van tulpen en Delfts blauw tot
kroketten!

Ook vindt u daar suggesties om in de kerstvakantie iets met
de kleinkinderen te gaan doen: zelf thuis raketten maken
(uitleg staat erbij) of een geheime code kraken?
Even van tevoren doorlezen en u heeft samen met de
kinderen een heerlijke middag!

Agnes Blokker
 
 

12 NVVH afdeling De Ronde Venen





Wel-en-wee

Van alles wat!

Bestuursactiviteiten

Hallo lieve dames, 
Vanmiddag werd er een prachtig boeket bezorgd van
NVVH-VROUWENNETWERK. 
(Zie bijgaande foto). 
Mag ik jullie hartelijk bedanken hiervoor. Heel lief, het doet
mij goed dat jullie aan mij denken. Een beetje vrolijkheid is
fijn in deze lastige tijd. 
Lieve groet,
Yvonne Boerma
-----------------------------------------------------------------------
lieve dames,
Het is al de 2e keer dit jaar, dat ik u moet bedanken voor de
mooie plantenbak, die ik mocht ontvangen. Het is niet de
bedoeling hier een gewoonte van te maken.
Hartelijke groet en hopelijk tot spoedig ziens,
Sini Borst
-----------------------------------------------------------------------
En ook Ans Schmidt laat weten dat ze blij is met de
bloemen die ze kreeg toen ze uit het ziekenhuis weer thuis
was. Zo'n vrolijke opkikker had ze echt even nodig!

Bestuursvergadering: 5 januari 2021
Verschijningsdatum Maandbericht februari-maart: 19 jan.

 gezien in een gezondheidscentrum in Amstelveen

Helpt u ook mee?
 
Omdat we weinig kunnen vertellen over afgelopen
activiteiten, en nog minder over nieuwe plannen is het best
lastig om ons Maandbericht op een goede manier gevuld te
krijgen. Gelukkig kwamen er leden met nieuwe rubrieken:
recepten, en ook een interview van een van onze
adverteerders. Kijkt u ook naar de suggestie van Lenie:
zoals zij over de egels in haar tuin schreef, zo heeft u
natuurlijk ook leuke ervaringen om te vertellen. 

En dus: we rekenen echt op u!! Maakt niet uit wat, liefst met

een leuk plaatje erbij. Het hoeft echt geen groot verhaal te
zijn, liever juist een kort stukje. We kunnen natuurlijk als
bestuur wel allemaal wat bijdragen, maar hoeveel leuker en
afwisselender is het als we als leden SAMEN ons ledenblad
maken?! Lekker bij de kerstboom, of als u na het kerstdiner
even lekker rustig zit: pak de pen (of uw tablet) en stuur uw
kopij. Samen maken we er iets moois van. Graag inleveren
vóór 31 december.
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