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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      ---      49ste jaargang      ---      nov. - dec. 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
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Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 1 december 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.
 

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

ma 1 nov. Wandeling, vanaf Willisstee, lang middag

vr 5 nov. Lezing door de heer Butink: Kunst in de Ronde Venen ochtend

ma 15 nov. Wandeling vanaf Vinkeveen, kort middag

wo 17 nov. Zorgboerderij De Kwakel: rondleiding-lunch-museumbezoek dag

ma 6 dec. Wandeling vanaf Willisstee, lang middag

wo 8 dec. Bezichtiging Urbanuskerk Nes middag

ma 20 dec. Wandeling vanaf Willisstee, kort middag

ma 3 jan.2022 Nieuwjaarsetentje, in de Veensteker,Vinkeveen avond

Let op: het programma van 8 december - wijnproeverij - is vervangen door bezichtiging Urbanuskerk. 30 december is
daarmee dus vervallen! 

Van het bestuur
De herfst is weer begonnen!  Onstuimig met stortregens
maar ook stralend met schitterende luchten en goud
gekleurde bomen! 
Elk seizoen heeft z ’n eigen schoonheid! Ook al mopperen
we vaak als het weer door regen ongelegen komt bij onze
planning. Maar uiteindelijk zouden we juist die
wisselvalligheid niet willen missen. 
Ook wij als vereniging zijn weer vol op begonnen met onze
activiteiten.
Onze beide organisatoren, Lenie en Gemma, zijn er druk
mee!
Maar het is dan ook de moeite waard: Rotterdam, een
Butink-lezing, de zorgboerderij, een rondleiding in de
prachtige Urbanuskerk en als afsluiting van dit bijzondere
jaar: ons Nieuwjaars-etentje in de Veensteker. 
Geef u bijtijds op en betaal, zodat wij op u kunnen rekenen
en natuurlijk u ook op ons!
En…. vergeet vooral niet uw corona-vaccinatiebewijs mee te
nemen!

Naast alle onverwachte verrassingen, zoals gas- en
benzineprijzen en de klimaatveranderingen, is juist het
vertrouwde van uw vereniging, uw familie, vrienden en
buren zo belangrijk! 
Gelukkig kunt u zelf wel deze factoren, die zo belangrijk
zijn in ieders leven, beïnvloeden door er zelf actief uw
aandacht en energie aan te geven en iets te doen of te
ondernemen. Bijvoorbeeld: stuur eens een stukje over iets
moois of bijzonders naar onze redactie. En laat daardoor
anderen daarvan meegenieten!
Samen-doen, samen genieten ! Dat maakt iedereen
gelukkig! 
Ook de feestdagen, Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw,
komen er weer aan.
De uitstalling van de daarbij behorende lekkernijen
(pepernoten, speculaas, kerstkransjes en banketstaven,
oliebollen en flappen) maken ons weken van te voren reeds
attent op die feestdagen.
Ik vind dit eigenlijk niet prettig! Het verrassende en
spontane is er na weken wel af! 
Maar ja: de omzet! 
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Onze Jumbo, waarover u in dit Maandbericht meer kunt
lezen, bestaat 100 jaar!
Wat is er veel veranderd en toch ook weer niet!
De gezelligheid in de ouderwetse winkel met de bediening
achter de toonbank en vaak dan ook het praatje en de
uitwisseling van nieuwtjes zijn met de supermarkt
grotendeels verdwenen. Gelukkig zijn er nog winkels met
een toonbank en bediening en met een praatje. 
Laten we als oude garde dit koesteren! 
Nogmaals: een prettige en mooie Sinterklaas, Kerst en Oud
en Nieuw en natuurlijk: een goed begin in het nieuwe jaar
2022  En van harte welkom bij onze activiteiten!  
 
Namens het bestuur, Trudy Barnhard  

Vooruitblikken

Samen gezond en gezellig wandelen
 
Maandag 1 november
Wandeling lang vanaf de Willisstee 13.30 uur.
Een stukje met de auto om eens ergens anders te wandelen .
Maandag 15 november wandeling kort.
Vertrek vanaf Winkelcentrum Vinkeveen 13.30 uur.
Wij lopen dan een uurtje rond in Vinkeveen.
Maandag 6 december wandeling lang
Verzamelen bij Willistee 13.30 uur.
We hopen op mooi winterweer; graag tot ziens!
Maandag 20 december maken we weer een korte wandeling.
Vanaf de Willisstee 13.30 uur 

Graag tot ziens, Lenie

Beeldverhaal

Wat: ”Kunst in de Ronde Venen” o.l.v dhr. Butink.
Waar: Willisstee 10 uur, vrijdag 5 november
In het straatbeeld van de Ronde Venen, komt op meerdere
plekken kunst voor waarvan de herkomst ons niet altijd
bekend is. Dhr. Butink heeft deze kunst vastgelegd in een
mooi beeldverhaal. Tot nu toe vraagt u zich wellicht af,
door wie deze kunst gemaakt is, en wat het achterliggende
verhaal daarbij is. U krijgt nu de gelegenheid antwoord te
krijgen op deze vragen.
Tot ziens op 5 november.
U kunt zich opgeven voor deze lezing bij Gemma van
Benschop, tel.06-43702415.

Museumbezoek

Wat: bezoek tentoonstelling
Waar: Woensdag 10 november, Singermuseum in Laren.
In het museum zijn onder andere de tentoonstellingen over
'De Ploeg' en 'De ontdekking van het heden'.
Noord-Nederlandse kunstenaars richtten in 1918 de
Groninger kunstkring 'De Ploeg' op.
O.a. Jan Altink, Johan Dijkstra en Jan Wiegers.
Zoals het Groninger land jaarlijks wordt omgeploegd,
willen zij de beeldende kunst een nieuwe impuls geven. 
De tentoonstelling 'De ontdekking van het heden' toont
topwerken uit de moderne en hedendaagse kunst en omvat
een honderdtal werken van de 20e en 21e eeuw met
klinkende namen als Picasso, Piet Mondriaan en Joan
Miro.
Aanmelden  bij Lenie, Tiny of Miek, uiterlijk 5 november.
Vertrek vanaf Burg. de Voogtlaan met bus 121 van 11.32
uur naar Hilversum, waar we overstappen op de bus naar
Laren. 

Bezoek zorgboerderij
 
Wat: rondleiding zorgboerderij Inner Art
Waar: woensdag 17 november, 13.30 -15.30 uur, De Kwakel
We gaan dan om 13 uur met auto’s met elkaar vanaf de
Willisstee. Kosten per persoon € 11,50. We krijgen daar
twee koffie of thee met gebak, worden rondgeleid en krijgen
uitleg van hun werkwijzen. Rond de boerderij lopen
verschillende dieren, en we bezoeken het Boerenmuseum
'De 7 Erven'
Opgeven bij Lenie Celie, liefst voor 12 november.
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Architektuur en kunstschatten
 
Wat: Rondleiding Urbanuskerk
Waar: Nes aan de Amstel, 8 december, 14 uur
De monumentale Urbanuskerk in Nes aan de Amstel, is de
eerste zelfstandig gebouwde kerk van Joseph (Jos) Cuypers.
Jos is de zoon van Pierre Cuypers, de beroemde architekt
van o.a het Rijksmuseum, het Centraal Station in
Amsterdam en kasteel De Haar.
Om 14 uur worden we verwacht in de ontvangstkamer van
de kerk, met koffie, door de heer Overdijk. Hij heeft
speciaal voor ons een mooie presentatie gemaakt, waarin de
geschiedenis en alle kunstschatten met bijzondere details
worden toegelicht. Waarom zo'n enorm grote kerk in zo'n
kleine plaats? 
Daarna een rondleiding door de prachtige kerk. Ook zal
Peter Overdijk ons de mogelijkheden van het orgel laten
horen, en misschien wil hij er ook bij zingen! 
Het geheel duurt ongeveer 2,5 uur. Kosten voor de
rondleiding € 7,50, overmaken op NVVH-rekening (zie blz
3). Opgeven bij Gemma, tel.nr 06-43702415. Vertrek met de
auto vanaf Willisstee om 13.30uur.

Samen het nieuwe jaar starten
 
Wat: Nieuwjaarsetentje
Waar: De Veensteker, maandag 3 januari 2022
Traditiegetrouw starten wij het nieuwe jaar met ons
Nieuwjaarsdiner. Op veler verzoek wordt dit weer. verzorgd
door de keukenbrigade van restaurant de Veensteker.
Om 17.30 uur wordt u verwelkomd met een glaasje
prosecco, waarna u kunt plaatsnemen aan een van de tafels,
waar u bordjes vindt met de keuze uit voor-, hoofd- en
nagerecht.
Tijdens dit diner mag u 2 drankjes bestellen (wijn, fris of
bier). Na het dessert krijgt u koffie, thee, cappuccino of
macchiato. Opgeven / betalen voor dit diner kan tot 20 dec.
(rek.nr zie blz 3). Vermeld erbij: etentje 3 jan 2022.
Parkeren kan op de parkeerplaats tegenover de
Veensteker. LET OP! De hefboom van de parkeerplaats
sluit uiterlijk 17.30 u. Kom dus a.u.b op tijd en vergeet niet
uw QR-code mee te nemen!
Tot ziens bij de Veensteker!
Lenie en Gemma

Museumbezoek

Wat: bezoek Catharijneconvent
Waar: Utrecht, vrijdag 17 december
Daar is naast de vaste collectie een tentoonstelling over
Maria Magdalena. Ontmoet de mysterieuze Maria
Magdalena en haar vele gezichten van kroongetuige,
zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met de  advertentie

vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde. Een
baken van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel
of niet getrouwd met Jezus?
Sta oog in oog met Maria Magdalena en ontrafel haar
beeldvorming door de eeuwen heen. 
Aanmelden tot en met 10 december bij Lenie, Miek of Tini.
Vertrek vanaf de halte Burg. de Voogtlaan met bus 130 van
11.39  uur naar station Breukelen en vandaar met de trein
naar Utrecht. 
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Terugblikken

Terugblik wandeling 6 september

Onze eerste wandeling van dit seizoen was in
Amsterdam. Met vijf dames met de bus naar Art Zuid langs
de beeldenroute. Amsterdam-zuid is een mooie buurt met
lanen en straten in de Amsterdamseschool-stijl en veel
groen. Zo snoven we deze keer gelijk ook kunst en cultuur
op en we konden daarbij onze eigen fantasie loslaten als er
geen titel werd genoemd.
Voor de terugweg liepen we naar het Olympisch stadion om
daar weer op de bus te stappen maar voor we dat deden
dronken we nog even een verfrissend biertje op een terras in
de zon. Het was een gezellige  wandeling! Dit hebben wij
maar weer beleefd!  
Lenie.

Terugblik bezoek Cobra Museum Amstelveen

15 september: de tentoonstelling "A Love Revolution". Met
6 dames naar het Cobra Museum, aangekomen koos ik niet
voor de tentoonstelling Karel Appel, maar voor deze
tentoonstelling. Topkunst uit Mexico, van Frida Kahlo en
Diego Rivera, ze zijn een van de beroemdste
kunstenaarsechtparen uit de geschiedenis. Frida Kahlo
groeide uit tot een wereldwijd icoon, door haar
indrukwekkende kunstwerken, opvallende verschijning,
roerige leven en bijzondere levensstijl.
Het Cobra Museum is enorm trots dat ze deze
internationale topcollectie naar Amstelveen
hebben gehaald.
Na deze bijzondere tentoonstelling was het tijd voor de
koffie op een terras, omdat het het 100ste museumbezoek
was trakteerde de NVVH op gratis koffie, wat
werd gewaardeerd!!

Het eerste museumbezoek van mij was met de NVVH in
2009 naar de Hermitage Amsterdam.
Heel veel mooie tentoonstellingen hebben we daarna
bezocht, en inderdaad: het is altijd
gezellig om met elkaar op stap te gaan en te genieten.
Tini, Lenie en Miek bedankt.
Ank Scholte

Noot van de redactie:
Omdat dit de 100e keer was dat de museumgroep een
museumbezoek had georganiseerd kregen de deelnemers een
gratis kopje koffie. Op de jaarvergadering werden Tini,
Lenie en Miek bedankt met een mooi boeket!

7nov.-dec. 2021





Terugblik wandeling 20 september

Deze keer een korte wandeling vanaf de Willisstee. Nieuw:
de 3e maandag in de maand een uurtje in de Ronde Venen.
5 dames liepen mee, de ringdijk over Veenzijde-2,
wandelend door de straten van de nieuwbouw om daarna
weer terug te komen bij de Willisstee. Één uurtje gezellig
wandelen, goed bezig zijn voor lijf en leden. Doe de
volgende keer ook mee!
Groet Lenie

 onderweg gezien!

Terugblik bezoek siroopwafelfabriek Gouda
 
Met 18 dames naar Gouda. 10 met bus en trein en 8 op
eigen gelegenheid. Zelf vond ik het spannend of alles goed
zo gaan. Niet vooraf op één punt verzamelen. Maar
gelukkig! De 10 in de bus waren compleet en de andere
dames? Die gaan we in Gouda ontmoeten. De groep van het
OV zat op een terras en daar liepen 3 dames uit Vinkeveen
langs. Later een ontmoeting bij het museum en in de Kerk
en op tijd bij Kamphuisen Siroopwafelbakkerij op de
markt.
We kregen daar een verhaal en demonstratie over de
wafels. Ze zeggen het best bewaarde geheim van Gouda
sinds 1810. De wafels worden daar met hun eigen zelfde
recept gebakken. Mijn iPad maakte van een siroopwafel een
stroopwafel? En nu: wat is nu de lekkerste, wie weet het ? 

Misschien kunnen we nog eens op onderzoek uit gaan, want
de stad heeft zoveel moois en leuks en lekkers te bieden, dat
we nog niet uitgekeken zijn en graag nog eens Gouda
bezoeken.
Groet en tot ziens, Lenie.

Terugblik Amsterdam museum
 
De gouden koets, wat wist ik er eigenlijk van, behalve dat
tegenstanders van de monarchie de afgelopen eeuw rook-,
verf- en waterbommen naar de koets gooiden? Dit vanwege
de manier waarop het kolonialisme is verbeeld. Het betreft
de schilderingen op de linker zijkant van de koets.

De ontstaansgeschiedenis van de gouden koets en de
inhuldiging van Koningin Wilhelmnina: een geschenk van
de Amsterdamse burgerij in1898.

Om 14 uur op 12 oktober is het zover: nu kan ik de koets
met eigen ogen bekijken. Daar stond hij prachtig buiten in
het zonnetje. Daardoor was het goud nog meer aan het
fonkelen - een glazen koepel er overheen. Na het aan alle
kanten te hebben bekeken, maakte ik foto's, maar ......
helaas, door het glas was het een mislukte missie. Maar dat
nam niet weg dat ik hem (de koets) heb bewonderd.

In de ruimte binnen staan schilderijen en objecten, maar ik
kwam op de eerste plaats voor de koets!
José Sneiders
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Amerikaanse rivierkreeftjes:
een ware plaag maar ook erg smakelijk!

U bent ze vast wel eens tegengekomen tijdens een wandeling
of fietstocht, die overstekende rode rivierkreeftjes. Op het
Demmerik, langs de Achtervaart  of in het Wickelhofpark
bijvoorbeeld. Vaak met de scharen omhoog om er extra
stoer uit te zien.

Ze horen eigenlijk niet thuis in onze Nederlandse sloten en
plassen. Oorspronkelijk komen ze uit de zuidelijke
Verenigde Staten waar ze als crawfish worden gevangen en
in heerlijke recepten worden verwerkt. Omdat ze hier weinig
natuurlijke vijanden  hebben zijn ze in ons waterrijke gebied
een ware plaag geworden. 

dreigend !

Mijn tuin grenst aan een lange brede sloot en ik merkte dat
de oever aan de overkant op bepaalde stukken aan het
inzakken was. De kreeftjes graven namelijk tijdens hun
broedtijd tunnels in de oevers.  Ik kocht een kleine fuik en
was benieuwd of de kleine rode rakkers ook in deze sloot
rondkropen. Als aas gebruikte ik een halve frikandel. Na
een dag trok ik de fuik omhoog en ja hoor! 6 kreeftjes
kropen rond in mijn fuik….. Tja en dan? Doorgaan met
kreeftjes vangen!  Per week vang ik zo’n 35 kreeftjes en ik
verbaas me erover dat na ruim een jaar dit aantal niet
minder wordt.

Dankzij Google vond ik uit hoe deze beestjes best lekker
klaargemaakt kunnen worden. Het kost wat tijd, dat wel.
En, toegegeven,  je moet je even over een drempel heen
werken om de beestjes in steeds kleine porties in het kokend
water te laten zakken. Ze worden door het koken knalrood.
Dan even laten afkoelen in koud water en ze zijn klaar om
gepeld te worden. Met een teentje knoflook even lekker
smoren in de roomboter en dan smullen!  Zo maken we van
een plaag een lekkernij! 
 
Rina Bakker
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Door deze rubriek maken we nader kennis met de vakman
achter het bedrijf en krijgen we meer inzicht en begrip voor
de resultaten van het meesterschap. In dit interview maakt u
kennis met Vincent Schuit, de manager op de achtergrond
en gelukkig ook op de voorgrond van onze Jumbo in
Vinkeveen. 
 
De meesten van u komen bijna dagelijks wel bij een Jumbo,
of in Vinkeveen of in Wilnis. Jumbo is na Albert Heijn de
grootste supermarkt in Nederland!
Een Jumbo in het hart van een dorp of stad vervult naast
het voorzien van onze dagelijkse voedselbehoeften ook een
belangrijke sociale functie als ontmoetingsplaats, daarmee
dus ook voor onze sociale behoeften! “Je komt elkaar tegen
bij de Jumbo!”
Van deze beide taken - het vervullen van onze
voedselbehoeften en van onze sociale behoeften - is Vincent
zich terdege bewust en hij doet er dan ook alles aan om deze
beide zo goed mogelijk te vervullen.

Vakmanschap = meesterschap

Het zakelijke contract tussen hem en de Jumbo-organisatie
is een franchise-contract. Dit in tegenstelling tot een
filiaalcontract, waarbij de supermarkt een filiaal is van de
grote “moeder” Jumbo.
Deze relatieve zelfstandigheid houdt o.m. in dat 95% van
alle producten door de Jumbo geleverd worden en 5% door
hem bepaald kunnen worden, bijvoorbeeld producten uit
deze streek.
Ook het personeelsbeleid wordt door Vincent vormgegeven.
Er werken 150 medewerkers, zowel parttimers als fulltimers.
Klantvriendelijkheid en warenkennis zijn voor hem daarbij
heel belangrijk. Ook de sfeer in zijn winkel heeft zijn volle
aandacht. De meeste medewerkers werken dan ook al jaren

bij deze Jumbo. En de meeste klanten kennen dan ook deze
medewerkers persoonlijk! 
 
Vincent is als 15-jarige in deze winkel (toen nog de Super!)
als vakkenvuller begonnen. Hij heeft na de HAVO een
opleiding in de voedselindustrie gevolgd en natuurlijk vele
interne opleidingen van de Jumbo. Hij bevordert bij zijn
eigen medewerkers het volgen van opleidingen en hij heeft
dan ook stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen van de
Jumbo-academie. Deze Jumbo is een erkend stagebedrijf ! 
 
Door de sociaal-maatschappelijke functie van deze Jumbo
is Vincent ook actief in de verschillende overlegstructuren in
De Ronde Venen, bijvoorbeeld bij de Gemeente en de
Ondernemersvereniging. Ook sponsort hij de Buurtkamer in
Vinkeveen en de tennis- en voetbalverenigingen. Ook
sponsort hij door het al jarenlang plaatsen van een grote
advertentie in ons Maandbericht dus ook onze afdeling.
De uitstraling van de Jumbo in het winkelcentrum van
Vinkeveen betekent ook dat de andere winkels zoals
bijvoorbeeld de slager en de bakker, de kaasboer en de
drankenhandel niet alleen concurrenten zijn, maar elkaar
ook stimuleren en bevorderen. Toen de Jumbo enige tijd
vanwege verbouwingen dicht was, merkten deze winkels dat
hun omzet terugliep. Het blijkt toch dat 'even naar de
Jumbo' ook vaak betekent dat, nu je er toch bent, je ook wel
even naar een andere winkel gaat. Ook met feesten zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdag e.a. werken alle
winkels samen.
 
Het idee van het boek over Vinkeveen met een ruilmarkt
van plaatjes en allerlei acties komen van Vincent. Hij voelt
zich echt Vinkevener en hij woont hier ook al jaren. Het wel
en wee van “zijn” Jumbo is dus heel persoonlijk! 
Zo groeit Vakmanschap tot Meesterschap !
Heel hartelijk dank voor dit interview, ook namens onze
leden en natuurlijk: heel veel succes en arbeidsvreugde met
jouw Jumbo!
Trudy Barnhard
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Grote vrouw:
Een slimme vrouw: Elisabeth “Lizzie” Magie, 

9 mei 1866 - 2 maart 1948
De uitvinder van Monopoly!

Lizzie  was een pittige tante en haar tijd ver vooruit. Zo
heeft ze niet alleen Monopoly bedacht, maar heeft ze ook
een gadget bedacht waardoor papier makkelijker door
typemachines liep en waardoor je meer tekst op een pagina
kan typen. Dit deed zij in 1893, een tijd waarin vrouwen
achter het aanrecht hoorden.
Zij maakte zich er ook boos over dat vrouwen minder
verdienden dan mannen (wat nog steeds is), waardoor je als
alleenstaande vrouw maar net rond kon komen, maar geen
geld over had voor de extra’s die getrouwde vrouwen zich
wel konden veroorloven. Om dit onrecht aan de kaak te
stellen heeft ze zelf een keer advertentieruimte in een krant
gekocht waarin ze zichzelf te koop bood aan de hoogste
bieder; niet mooi, maar erg aantrekkelijk, en dat ze
kenmerken vol karakter en kracht had, maar toch echt
vrouwelijk. Omdat ze het moeilijk vond om in haar
onderhoud te voorzien van de 10 dollar per week die ze als
stenograaf verdiende, voerde Magie een gedurfde stunt uit
die het huwelijk bespotte als enige optie voor vrouwen. 
Het doel van de stunt was om een verklaring af te leggen
over de erbarmelijke positie van vrouwen. We zijn geen
machines, we hebben geesten, verlangens, hoop en ambitie.
Hoe vervelend het moet zijn geweest om als ambitieuze,
jonge, slimme vrouw in haar tijd te leven, blijkt wel uit haar
uitspraak: "know that you can do some things better than
other people and never have an opportunity to prove it“.
De zaden van het Monopolyspel werden geplant toen haar
vader James Margie (krantenuitgever) met zijn dochter een
exemplaar deelde van de bestseller Henry George
‘Vooruitgang en armoede‘.
Ze besteedde haar tijd met nadenken en heroverwegen van
het spel dat ze gebaseerd wilde hebben op de theorieën van
Henry George.

Ze heeft helaas niet de plek in de geschiedenisboeken
gekregen die ze had verdiend, maar gelukkig is ze ook niet
helemaal vergeten. Bij bijna iedereen staat zo’n spel of men
weet heel goed wat Monopoly is en staat het op het netvlies.
Wie heeft  er nou geen potje Monopoly gespeeld? 
Haar doel was om het kwaad te tonen van het vergroten
van kapitaal ten koste van anderen.

Het spel op het bord wordt gestart door het gooien van de
dobbelstenen die de bewegingen van de spelers aangeeft en
vanaf dat moment worden de transacties tussen individuen,
bedrijven en de overheid met een rente aangegaan. In het
begin zijn de spelers gelijk uitgerust, maar naarmate de
bewegingen doorgaan, dreigt de meerderheid van de spelers
in armoede te worden gedwongen, sommigen komen zelfs
aan in het Armen Huis, terwijl één speler in het algemeen de
miljonair wordt.
Als protest tegen de financiële marktwereld bedacht
Elizabeth Magie in 1904 het spel “Het Huisbazen Spel”
(The Landlord’s  Game). Ze kreeg er patent op en het werd
de voorloper van het wereldberoemde monopolyspel. Zelf is
ze er niet rijk van geworden. Charles Darrow ging met het
idee aan de haal en verkocht het aan de Parker Brothers.
Het bedrijf heeft Elizabeth Magie later wel weten op te
sporen en ze kreeg als troost 500 dollar voor haar
uitvinding. Toch staan er 2 patenten op haar naam.

In tegenstelling tot de meeste vrouwen van haar tijd,
voorzag ze zichzelf en trouwde ze pas op 44-jarige leeftijd,
met Albert.W. Philips in Chicago.

Veel leesplezier en groet van

Ans Schmidt
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Van alles wat

 Deze foto stuurde Wemmy van den Berg! Bijzonder!

Bestuursactiviteiten
Bestuursvergadering: 13 december
Verschijningsdatum Maandbericht jan.2022: 27 december

Beste dames,
Deze keer maar één wel-en-wee berichtje ontvangen. Aan de
ene kant positief: geen ziekenhuisopnames of andere
narigheid; aan de andere kant: geen bijzondere jubilea of
andere redenen voor een feestje? Geef dit soort zaken svp.
door aan Gemma. 
We vormen samen onze vereniging en daar hoort onder
andere bij dat we lief en leed kunnen delen.

Waar ik als redacteur van ons Maandbericht erg positief
over ben, is het stijgende aantal bijdragen: niet alleen kreeg
ik kopij van onze vaste schrijvers en fotografen Trudy, Ans,
Lenie, Gemma, Tini en Miek, maar dit keer ook van Ank,
van José, van Rina en van Wemmy. TOP!!! Heerlijk, zulke
bijdragen.

En dan ga ik toch weer even mijn stokpaardje berijden: als
bestuur verwachten wij eigenlijk dat u allemaal eens een
actieve bijdrage levert aan ons vrouwennetwerk. We
vormen samen deze club, die is vóór ons allemaal en ván
ons allemaal. "Ja maar", hoorde ik laatst iemand zeggen, "ik
betaal toch contributie!!" Pardon! Die contributie is om de
zaalhuur te kunnen betalen, om de mensen die een lezing
verzorgen een kleine vergoeding te kunnen geven, om aan
het landelijk bestuur een stukje contributie af te dragen.
Zonder dat geld is er uberhaupt geen vereniging mogelijk.
Maar een vereniging die alleen maar draait dankzij een
bestuur is ten dode opgeschreven. Dat hebben we de
afgelopen jaren overal om ons heen gezien. Denk
bijvoorbeeld aan de NVVH van Uithoorn: nog meer leden
dan wij in De Ronde Venen hebben, maar daar was helaas
niemand meer bereid om een stukje bestuurstaken op zich te
nemen of op een andere wijze een echte bijdrage te leveren
aan het reilen en zeilen van de club. Dus: einde NVVH-
afdeling Uithoorn. Zo'n zelfde verhaal speelde niet alleen
daar, maar op meerdere plaatsen. Vindt u de activiteiten
van onze vereniging gezellig, boeiend, doet u er graag aan
mee? Help dan ook mee! Schrijf een verslagje van een
activiteit (hoeft niet lang, enthousiasme is veel
belangrijker!), haal een keer iemand op als u toch met de
auto gaat, stuur een leuk idee voor een activiteit door aan
Lenie en Gemma (hoeven ze niet alles zelf te bedenken), of
stuur een leuke foto (zie die van Wemmy!) of een bijzonder
verhaal (Rina Bakker!).
Zeg niet dat u het niet kunt, we hebben allemaal talenten,
gelukkig niet allemaal de zelfde!
Denk maar aan de uitspraak van Pippy Langkous:

Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat
ik het wel kan!
Agnes Blokker
 

Dank voor de mooie bloemen.
Janny Hemmer

Dank voor uw bijdragen: de wel-en-wee pot bevat nu € 70.

Een mooie tip:
Samen genieten van een gezellige middag of een avondje
uit? 'Vier het leven' neemt ouderen mee uit!
U wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger voor
bioscoop, theater of museum. Samen uit - samen genieten.
Kijk op www.4hetleven.nl, of bel 035-5245156.
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