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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    ---    50ste jaargang    ---    januari 2023

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

Fotodocumentatie   L. Celie 28 38 19

Contributie per 1 januari 2023, per jaar €         43,15

Vrijwillige bijdrage ACWW €           0,25

Totaal per jaar €         43,40

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 2022.
Bij lezingen zijn introducés welkom; die betalen daarvoor
€ 3,50.

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.
 
Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 5 januari 2023 bij: Agnes Blokker,
Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen, tel. (0297) 582482,  
e-mail: agnes@nessersluis.net
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Activiteiten  

Leeskring 1         Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89, o.l.v.
Margreet van Krugten, tel. 24 19 72

Leeskring 2 Henriette Grashoff, tel. 06-55108586

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.
 

Wandelen Lenie Celie, tel. 28 38 19

  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 2022 - 2023
Maandagmiddag 2 januari Samen wandelen

Woensdagavond 11 januari Nieuwjaarsetentje restaurant de Waard, Wilnis

Maandagmiddag 16 januari Samen wandelen

Dinsdagochtend 17 januari Museumbezoek Nieuwe Kerk Amsterdam

Woensdagochtend 18 januari  Lezing Agnetha Matteüs o.l.v Dhr.v.d.Mast

Dinsdagmiddag 14 februari 50 jarig jubileum NVVH afdeling de Ronde Venen

Donderdagmiddag 23 februari Ledenvergadering + lezing de Bovenlanden o.l.v Dhr.v.Asselen

Woensdagmiddag 8 maart Vrouwendag: film

Donderdagmiddag 16 maart Lezing Patagonië o.l.v Peter Groot

Vrijdag 31 maart Wandeling Abcoude o.l.v Gilde de Ronde Venen

Donderdagochtend 13 april Romeinse vaartocht Woerden o.l.v Gilde Woerden

Woensdagochtend 3 mei Lezing Canadese begraafplaatsen, o.l.v Dhr.Groeneveld

Woensdag 17 mei Voorjaarsuitje

Van het bestuur

Het is nu echt winter: somber en grauw, kale bomen en een
gure wind! 
En als het buiten koud is, dan maken we het gezellig met
elkaar en geven elkaar warmte: kaarslicht en warme
dranken met kruidnagel!
Helaas gaat de oorlog in de Oekraïne door en vooral door
de aanslagen op de energievoorziening lijdt de bevolking
mee. 
Ook wij zullen ons steeds meer moeten aanpassen aan
allerlei beperkingen. De vanzelfsprekendheid is er niet meer
en dat vraagt van ons om zuinigheid en improvisatie.
Gelukkig wordt de corona-crisis steeds beter beheersbaar;
tot nu toe gaan al onze activiteiten door! 
We beginnen het nieuwe jaar 2023 (dat is wel weer even
wennen!) met ons traditioneel Nieuwjaarsetentje. Ditmaal
in Wilnis bij restaurant De Waard. (wij doen dit natuurlijk
altijd in een restaurant in De Ronde Venen!). Het is op

woensdag 11 januari. Geef u bijtijds op, betaal en geef ook
aan of u vegetarisch wilt eten. Dit samen-eten is een goed
begin van het nieuwe jaar door elkaar weer te ontmoeten en
bij te praten! 
Ook ons 50-jarig jubileum op dinsdagmiddag 14 februari
vraag onze aandacht! Natuurlijk ontvangt u een
uitnodiging, maar reserveer deze datum!
Ons Maandbericht geeft alle benodigde informatie over
onze activiteiten, raadpleeg dit zodat u goed op de hoogte
bent! 
Loopt u ook weer eens mee? Gezond en gezellig!!
Het jaar 2022 loopt weer ten einde: terugkijken met
oliebollen en warme wijn en leren van onze ervaring en dan
opnieuw beginnen met goede voornemens! 
 
Wij wensen u een gezellige jaarwisseling en een Goed en
Gezond 2023 !!!     
 
Namens het bestuur 
Trudy Barnhard
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Vooruitblikken
Lezing Agneta Matthes
 
Wat: lezing over Agneta Matthes door dhr Van der Mast
Wanneer: Woensdagochtend 18 januari, 10 uur in Willisstee.
Agneta Matthes was de vrouw van fabrieksdirecteur
Jacques van Marken. Ze was ondernemend, had een groot
organisatietalent, en heeft veel bijgedragen aan het succes
van de bedrijven van haar man.
Haar man was oprichter van de Gist- en Spiritusfabriek in
Delft.
Dhr Van der Mast is gepassioneerd verteller en
schrijver. Hij heeft een boek geschreven over het waar
gebeurde verhaal over Agneta Matthes. Een verhaal dat ons
vrouwen zal fascineren.
Tot ziens op 18 januari.
Gemma van Benschop.

Wandel je mee?

Goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Lange wandeling op 2 januari vanaf parkeerplaats 
Bij de Willisstee om 13.30 uur.
Korte wandeling op 16 januari vanaf parkeerplaats
Bij de Willisstee om 13.30 uur.
Tot dan !  Lenie en Miek.

Museumbezoek: De eeuw van Juliana
 
Wat: Tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
Wanneer: 17 januari
De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen!
Aan de vooravond van het 75-jarig jubileum van haar
inhuldiging een indrukwekkende tentoonstelling over
Juliana en haar bijzondere koningschap. Te zien zijn
behalve honderden koninklijke bruiklenen ook persoonlijke
verhalen en herinneringen van Juliana.
Toegang museumjaarkaart en een toeslag van € 2,50
Aanmelden bij Tini, Lenie of Miek voor 10 januari.
Vertrek dinsdag 17 januari vanaf de Burg. de Voogdlaan in
Wilnis met bus 121 om 10.35 tot winkelcentrum in
Vinkeveen; dan bus 126 naar Bijlmer Arena, en vervolgens
de metro richting centrum. Vertrek vanuit Mijdrecht
bushalte centrum om 10.42 met bus 126 naar Bijlmer
Arena, vanuit Vinkeveen winkelcentrum om 10.52 met bus
126.

 advertentie
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Muziekmiddag Greetje de Haan
19 oktober 2022

Greetje heeft een zangstudio in onze gemeente.
Zij kwam met drie  leerlingen van haar zelf ons lesgeven in
hoe een goede zangeres te worden.
Door ons een blad te overhandigen met een les over de
goede houding voor de stemvorming. Wij deden actief mee;
het was leuk te ervaren, dat als je de juiste houding
aanneemt, je makkelijker zingt.
Haar drie leerlingen traden voor ons op.
Tomas Oudshoorn, Sofia en Eliahana Foulouh.
Het was daardoor een zeer geslaagde middag.

Misschien een leuke tip om eens te gaan luisteren met een
groep NVVH-dames in de zangstudio Rotschild in
Mijdrecht naar een optreden van haar leerlingen.
Wie weet, tot ziens
 
Gemma en Lenie

Terugblikken

3 oktober, het park van Kasteel de Haar in
Haarzuilen.

Op een mooie eerste maandag van de maand zijn wij gaan
wandelen op het terrein rond het kasteel. Omdat er nog
geen vorst was geweest waren de perken met de éénjarige
planten nog prachtig in bloei.
We hebben genoten van alle kleuren die dit jaargetijde ons
geeft.
Namens de wandelaars,
Lenie
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Wandeling Bosdijk

7 november ‘22 gingen we met de lange wandeling naar de
Bosdijk.
En kijk eens wat ons staande hield: één Amerikaanse rode
kreeft! Zo maakt het de wandeling nog spannend.

Bezoek Hoeve Rijlaarsdam op 10 november.
 
Met 11 dames gingen wij met auto’s naar Hoeve
Rijlaarsdam. Galerie en Beeldentuin in Nieuwkoop.
Bij binnenkomst kregen we al een boekje “20 jaar Galerie”,
dit was al in 2008, dus nu bestaat het haast 35 jaar.
Na een kopje koffie werden we hartelijk welkom geheten
door de schoonzoon van Loeke Rijlaarsdam.
Zij was met haar dochter Rozemarijn naar New York.
Hij vertelde over het ontstaan van de galerie, de
verzameling schilderijen van 19e en 20e eeuw.
De boerderij is in 1983 door de man van Loeke, Thijs,
gekocht van zijn vader.

Door het vroege overlijden van Thijs in 1999 heeft zij zijn
droom voortgezet.
Daarna konden wij zelf rustig rondkijken in de
verschillende bijgebouwen.
Er was veel te zien van oude schilderijen van de Haagse
school tot hedendaagse schilderijen, beelden en  glaswerk .
Tenslotte kon je heerlijk dwalen door de beeldentuin met
prachtige beelden, sculpturen en andere kunstwerken.
De tuin was nog in aanleg maar zal zeker prachtig worden.
En nu was het heerlijk weer.
Onder het genot van nog een kopje koffie konden we nog
napraten over wat we gezien hadden.
Het was een heerlijke ochtend.
 
Er is een winterexpositie van 18 nov.2022 tot 27 feb.2023.
Zeker de moeite waard om deze te gaan bekijken.
 
Anneke Fronik
 
(nog 2 foto's op blz.10)
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Op 30 mei 1628 vertrok het WIC-schip De Cameel  naar
Guinee. Toen het op 17 juli aankwam op Fort Nassau
waren er zeven soldaten aan boord, onder wie iemand die
zich ’David Jansz van Gorkum’ noemde; een
zeventienjarige, goedgeklede soldaat met een hoed met
pluimen, lang haar, een ‘schone tronie en vriendelijk van
spraak'. David Jansz ‘was onder de scheepsmatrozen zeer
bemind vanwege zijn handigheid en vlijt. Bovendien had hij
een vaatje brandewijn bij zich waarmee hij hen wist te
paaien.
 
Op Fort Nassau moest hij oefenen met het musket. Toen
dat te zwaar bleek, kreeg hij een geweer. Zijn populariteit
op het fort was groot omdat hij kousenbanden voor de
soldaten maakte, hun hemden repareerde en zieken

Een powervrouw in de Gouden Eeuw:
Maritgen Jans, geboren in 1611 in Gorinchem,
gestorven in 1631, bij de kust voor Calais.  
 
Een meisje van zeventien dat als man gekleed meevaart met
de West Indische Compagnie (WIC) in de Gouden Eeuw.
Het bijzondere is dat zo’n meisje dan denkt: ik wil een
avontuurlijk leven. Ik knip m’n haren af en doe
jongenskleren aan en ga meevaren.”

verzorgde. David Jansz dronk  graag een potje wijn mee en
bezocht zwarte vrouwen, zodat men vermoedde dat hij iets
deed dat ‘de eerbaarheid niet betaamde’. Dit alles deed hij
natuurlijk om zijn ware sekse niet te verraden. Ook ging hij
mee zwemmen. Wel zei hij dat niet te kunnen en ging
daarom tot zijn knieën in het water.
 
Het vrouwzijn kwam aan het licht toen hij twee maanden
ziek werd en te zwak was om zelf een schoon hemd aan te
trekken. De generaal van het fort Adriaan Cornelisz wist
onmiddellijk wat hem te doen stond. De ontdekte vrouw
kreeg een eigen kamer boven de soldatenhutten. Zodra ze
was opgeknapt, vertelde ze haar levensverhaal. 
 
Na de ontdekking op Fort Nassau werd er voor Maritgen
Jans een ‘vrouwenhulsel’ besteld. Door de plotselinge
verandering vergiste  ze zich nog wel vaak; zo greep zij bij
begroetingen nog vaak naar de hoed die ze niet meer had.
Ook kreeg ze een ketting en mooie kleren, want de generaal
wilde haar zo snel mogelijk aan een man helpen om
problemen onder zijn mannen te voorkomen. Al snel
meldde fiscaal Jacques Le Fièvre zich als kandidaat en
Maritgen Jans vroeg toestemming aan de generaal van het
fort alsof hij haar vader was. Op 15 oktober werd het
huwelijk ingezegend. Nog twee dagen vierde men feest.
Bijna iedereen vond dat de mannenkleren haar beter
stonden, maar dat was waarschijnlijk omdat  dat zo
‘curieus’ was geweest. Het huwelijk duurde niet lang, want
Jacques Le Fièvre stierf aan koorts op 18 december; zo was
zijn naam (het Franse woord voor koorts) wat bizar.
In 1629 ging Maritgen Jans alsnog met de boot terug naar
Holland. In 1631 reisde Maritgen Jans naar Calais waar het
schip strandde en zij verdronk, samen met honderd andere
opvarenden.
Ja, wat moedig om in 1628 zo’n avontuur aan te gaan .
Gelezen in het boek 25 Nederlandse powervrouwen,
 
Ans Schmidt

9januari 2023



Bezoek Teylermuseum
 
Met een groep van 12 dames gingen we met de bus naar
Haarlem.
Vanaf het station liepen we naar de Grote Markt waar we
bij grand café Brinkman een kopje koffie dronken.
Daarna naar het Teylermuseum. We liepen door het oude
gebouw met een prachtige koepel naar het gedeelte waar de
expositie Hockney's Eye was.
Er hingen prachtig gekleurde werken met heel bijzonder
perspectief. 
Het was zeer de moeite waard.
Daarna weer met de bus terug naar de Ronde Venen. 
 
Miek van Muiswinkel
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Lezing over Rusland door Pieter Boersma:
De Ziel van Rusland.
  
Er waren een groot aantal dames naar de Willisstee
gekomen om zich te verdiepen in de geschiedenis van
Rusland. Er volgde een boeiende lezing met prachtige foto’s
en muziek, gepresenteerd door een echte Rusland-kenner,
de heer Pieter Boersma.
We gingen ver terug in de geschiedenis. Vanaf de 8ste eeuw
kwam de Viking Rurik in Novgorod aan, later maakte zijn
opvolger Kiev tot hoofdstad. Later nam Vladimir I,
afstammeling van Rurik, het orthodox-christelijke geloof
aan. In de 12de eeuw werd een houten Kremlin gebouwd in
Moskou. Constantinopel werd bondgenoot van Moskou en
diende als voorbeeld voor de stad Moskou. In die tijd
werden prachtige kathedralen en paleizen gebouwd.
Tsaar Peter de Grote werd samen met zijn halfbroer Ivan de
nieuwe leider en riep in 1712 St.Petersburg uit tot nieuwe
hoofdstad. Dit zou 200 jaar duren. Hij bezocht het
buitenland en kwam met nieuwe ideeën. 
 
Aan het einde van de 19e eeuw werd grote vooruitgang
geboekt in de industrialisatie, maar rond de eeuwwisseling
beleefde Rusland een enorme inzinking met veel ellende
voor de arbeidersklasse. Er waren stakingen en er kwam een
gewapende opstand aangevoerd door Lenin, die de geheime
politie en strenge regels invoerden. De Romanovs die lange
tijd veel invloed hebben gehad zijn in juli 1918 in
Jekaterinenburg vermoord en dat was het begin van de
burgeroorlog.
 
In 1922 wordt Stalin de algemeen secretaris van Lenin die in
1924 sterft. Stalin is als lid van de Communistische partij
begonnen met de hervorming van de landbouw. De boeren
moesten hun land, machines en vee afstaan aan collectieve
boerderijen en kregen daarvoor salaris. Het had een
hongersnood tot gevolg waardoor naar schatting 10 miljoen
mensen zijn gestorven. Er was veel onrust en er werden veel
mensen geëxecuteerd en veel mensen werden naar kampen
gezonden waar ze vaak stierven. Als onderdeel van zijn
Vijfjarenplan werd er begonnen met de aanleg van de
metro. De stations en de perrons zijn net miniatuurpaleizen
en toeristische trekpleisters.
In 1941 valt Hitler de Sovjet Unie binnen. Tot 1953, het jaar
dat Stalin stierf, werd het Russische volk aan een periode
van terreur onderworpen. Er vielen 20 miljoen doden na de
Duitse nederlaag. Het lichaam van Stalin is in 1961 uit het
Kremlin-mausoleum verwijderd.
Chroesjtsjov volgde hem op. Politieke gevangenen werden
vrijgelaten en er was veel kritiek op Stalin. Sovjettanks
vielen in 1956 Hongarije binnen. In die tijd werd Duitsland
gesplitst in Oost en West Duitsland door het IJzeren
Gordijn. In 1964 volgde Leonid Brezjnev hem op en bracht

welvaart terug maar ook een zwarte markt en toenemende
corruptie.
 
In 1985 werd de 53-jarige Michael Gorbatsjov als secretaris-
generaal van de Communistische partij de nieuwe leider. Hij
zorgde voor grote veranderingen. Er kwamen verkiezingen
en daarbij kregen mensenrechten activisten Andrej
Sacharov en Boris Jeltsin zetels. Land na land in Oost
Europa verklaarden onafhankelijk van de Sovjet Unie te
willen zijn. Er kwam een coup tegen Gorbatsjov en hij kreeg
huisarrest in de Krim. Jeltsin dwong hem de
Communistische Partij onwettig te verklaren. Aan het eind
van 1991 bestond de Sovjet-Unie niet meer. 
In 1990 kreeg Gorbatsjov de Nobelprijs voor Vrede.
Letland, Estland en Litouwen werden onafhankelijk.
 
Sinds 2000 is Vladimir Poetin aan de macht in Rusland.
Steeds probeert hij nieuwe manieren om aan de macht te
blijven. In 2014 heeft hij De Krim ingenomen en sinds
februari 2022 is er heftige strijd om ook een groot gedeelte
van Oekraïne in te nemen. Dagelijks zien we beelden van de
verschrikkelijke oorlog. 
De lezing eindigde met het luiden van de klokken en met de
hoop op een snel einde van de oorlog.
 
Betsy van Rooijen
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kwaliteit! 
 
Peter is vanaf zijn 15 jaar werkzaam in deze branche. Hij is
begonnen in Hooggraven in een bedrijf met kaas,
vleeswaren en poeliersproducten.
Na 4 jaar is hij met een eigen kaaszaak in Woerden
begonnen. Na enige tijd heeft hij deze zaak verkocht en is
hij met deze kaaswinkel in Vinkeveen begonnen. 
Hij woont nog steeds met vrouw en 2 dochters in Woerden.
 
Hij heeft een franchise-contract met de Alexanderhoeve,
van welk bedrijf hij de meeste producten afneemt.
Daarnaast heeft hij veel eigen ruimte om allerlei soorten
kaas en aanverwante producten te verkopen.
Natuurlijk heeft hij op dit gebied verschillende cursussen
gevolgd en blijft hij door bezoek aan beurzen en allerlei
leveranciers op de hoogte van de nieuwste producten en
ontwikkelingen op zijn gebied.     

Vakmanschap = Meesterschap 
 
Liefde voor het product en voor de klant,
doorzettingsvermogen, geluk en geduld, gecombineerd met
vakkennis leidt uiteindelijk tot MEESTERSCHAP! 
Deze weg heeft Peter Blonk, de energieke eigenaar van de
bekende kaaswinkel in het winkelcentrum van Vinkeveen,
doorlopen.
 
Iedere bezoeker van het winkelcentrum komt voorbij deze
goed-voorziene en origineel gepresenteerde kaaswinkel.
Door de zeer uitgebreide sortering van Hollandse en
buitenlandse kaassoorten (Franse, Engelse, Italiaanse en
Deense) gecombineerd met aanverwante producten zoals
tapas, dipsausen, noten en Italiaanse zoetigheden etc, uit
het buitenland is uitgebreid beschikbaar in Vinkeveen. 
Je hoeft het zelf niet meer uit je vakantieland mee te nemen!
Het is er gewoon hier in Vinkeveen! En dan ook van goede

 
Met Stefan van Kreuningen, de eigenaar van de slagerij in
het winkelcentrum, organiseert hij demonstraties van vlees-
en kaasproducten met verschillende sausen in het
winkelcentrum.
Hierdoor worden de bezoekers (natuurlijk de toekomstige
klanten!) op de hoogte gebracht van de verschillende
mogelijkheden met de bereiding van kaas en vlees. Ook de
slijterij uit het winkelcentrum draagt dan ook zijn steentje/
glaasje bij.
Rondom de feestdagen organiseert hij, meestal samen met
de andere winkeliers, evenementen en optredens van de
plaatselijke muziek- en zangverenigingen.
Sinterklaas met zijn Pieten en de Kerstman zijn graag
geziene gasten in het winkelcentrum.  
 
Hij heeft al jarenlang 3 vaste medewerksters en op zaterdag
en in drukke tijden ook nog 2 tijdelijke medewerkers. Allen
zijn goed ingewerkt en opgeleid door Peter. 
Het is belangrijk dat de klanten goed geadviseerd worden
als zij bijv. voor een borrel of een feest advies vragen over
kazen en hapjes.
Ook voor advies over het koken met kaas of het
samenstellen van een kaasplateau, of voor de fondue is
Peter de deskundige. 
 
Peter is altijd opgewekt en optimistisch. Juist deze
eigenschappen zorgen voor een gezellige sfeer in dit
winkelcentrum.  
Juist zijn vertrouwde deskundigheid, gecombineerd met het
zeer uitgebreide en kwalitatief hoge assortiment zorgen
ervoor dat zijn vakmanschap uitgegroeid is tot
MEESTERSCHAP! 
 
Wij wensen Peter en zijn medewerkers veel succes toe en wij
danken hen voor hun inzet en kwaliteit bij de inkoop en
verkoop van hun uitgebreide assortiment. 
 
Trudy Barnhard  
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Lees eens een boek! Bijv. “Gisèle” van Susan Smit.

Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912-2013) is de
centrale figuur in deze roman, die gebaseerd is op
historische feiten. Zij is een bijzondere vrouw: begaafd als
glazenierster en schilderes, moedig en zeer loyaal naar haar
vrienden toe. Ze krijgt haar opleiding tot glazenierster van
Joep Nicolas in Limburg. Tevens wordt ze door hem
ingewijd in de liefde. Ze ontmoet er ook de dichter Adriaan
Roland Holst (voor zijn vrienden: Jany). Als kunstenares
voelt ze zich verwant met hem, ze krijgen een kortstondige
verhouding; wat overeind blijft is hun zielsverwantschap.
De verhaallijn speelt zich af in Limburg, Bergen en
hoofdzakelijk in Amsterdam.

Mies Peters is een uit Bergen afkomstige actrice. Haar
ouders bezitten het hotel “De rustende jager” in Bergen. Zij
ontmoet Adriaan Roland Holst en er ontstaat een
hartstochtelijke verhouding, ondanks het leeftijdsverschil
van 24 jaar, het verschil in intellectueel en artistiek niveau
én het feit dat Mies getrouwd is met Paul, van wie ze een
dochtertje heeft.
Haar toneelcarrière is niet geweldig, ze speelt bescheiden
rollen, en kan als zelfstandige vrouw redelijk haar kostje
verdienen. Ze scheidt van Paul, die als vrijwillige SS-er naar
Duitsland gaat om aan het front te vechten. Hun dochtertje
wordt bij familie ondergebracht.
Adriaan Roland Holst wordt in de roman geportretteerd als
begaafd dichter, met een zeer omvangrijk oeuvre, maar
eveneens verwoed vrouwenjager. Hij kan zich niet aan één
vrouw binden. 
Boeiend zijn zijn ontmoetingen met o.a. Slauerhoff, Eddy
du Perron, Jacques Bloem, Eduard Verkade en Joep
Nicolas. Van tijd tot tijd lijdt hij aan ernstige depressies.

Het boek wint aan spanning op het moment dat de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt. De hoofdpersonen - die om en om
beschreven worden - worden voor keuzes gesteld en nemen
beslissingen die wij nu als “goed” of “fout” zouden
aanmerken. Bij de invoering van de “Kulturkammer
“ reageren zij ieder anders met alle gevolgen van dien.
Gisèle biedt onderdak aan onderduikers, waaronder zeer
kleurrijke figuren, in haar huis “Castrum Peregrini “ aan de
Herengracht 401. 
Het huis kan nog steeds bezichtigd worden; er is nu een
stichting voor kunstenaars in gevestigd. Voor haar hulp aan
de onderduikers ontvangt Gisèle in 1998 de Yad
Vashemonderscheiding. Zij is honderd jaar geworden.

Dit zeer lezenswaardige boek beschrijft het kleurrijke en
boeiende leven van een moedige en intrigerende vrouw, de
keuzes waarvoor zij zich gesteld ziet en de hardnekkigheid
waarmee zij haar eigen lijn volgt. 
De leeskring is van plan om n.a.v. dit boek een bezoek te
brengen aan Castrum Peregrini en andere plekken in
Amsterdam die zo geweldig beschreven zijn.

Liesje Veeneman,
lid van de leeskring o.l.v. Henriette Grashoff

Van alles wat

Bestuursactiviteiten

Bestuursvergadering: 9 januari
Verschijningsdatum Maandbericht feb-mrt 2023:
24 januari

Dank u wel, schrijver of fotograaf!
 
Om een mooi en informatief Maandbericht te kunnen
maken zijn wij voor een groot deel afhankelijk van u, ja, u
die dit nu leest! Want als iedereen denkt, dat “die ander” wel
een verslagje schrijft, dan blijft ons MB grotendeels leeg.
Het hoeft echt geen groot verhaal te zijn; denk maar hoe u
aan uw buurvrouw vertelt over wat u heeft gezien of
gedaan. Als alle leden van onze vereniging één keer per jaar 
(da’s toch niet veel!) een stukje schrijven of een foto sturen,
dan houden wij een blad vol afwisseling.
Dan de vraag: wat is een klein stukje? Nou, bijvoorbeeld
deze tekst. Die is tot hier 114 woorden lang. Hoe weet ik
dat? In het programma Word staat bovenaan op de rand
van uw scherm “extra” en daaronder vindt u ook “aantal
woorden”. Zo is bijvoorbeeld de tekst hiernaast 438
woorden. 
Een klein stukje is prima, dan blijft er ook nog ruimte over
voor foto’s. En ja, als u een foto stuurt, dan graag zo groot
mogelijk. Dan bedoel ik: zoveel mogelijk MB (1 MB = 1000
kB). Foto’s graag minstens 1 MB, liever 3 of 4, tenzij het
een postzegelformaat plaatje is. Foto’s met weinig MB
geven lelijke blokkerige plaatjes, zoals hier onder.
Agnes Blokker
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