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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    ---    november - december 2022
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 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.

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 1 december 2022 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
Donderdag 10 november Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop

Woensdagochtend 23 november Lezing Rusland o.l.v Dhr.Boersma

Donderdagmiddag 15 december Lezing de ijsvogel o.l.v Jelle Harder

Woensdagavond 11 januari Nieuwjaarsetentje restaurant de Waard, Wilnis

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

Vrijdag   3 februari Rondleiding Concertgebouw Amsterdam

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
Als u dit Maandbericht ontvangt ligt “die mooie
zomer” alweer achter ons en genieten we van een
schitterende herfst (het begrip “herfst” is afgeleid van het
Engelse “harvest” en betekent “oogst” ) 
In de komende maanden worden zeker veel natuur- en
temperatuurwisselingen verwacht (nachtvorst!)
Laten we hopen dat we het warm, of tenminste behaaglijk
kunnen hebben! 
De toestand van de oorlog in Oekraïne en de
klimaatveranderingen hebben invloed op ons energiebeleid.
En daarmee zullen we allemaal rekening moeten houden! 
Natuurlijk is onze generatie wel wat aanpassing aan een
koelere of koudere woonkamer gewend! 
Vroeger stond  de warme kachel in de woonkamer; centrale
verwarming was toen nog niet zo vanzelfsprekend als nu! 
De feestdagen Sinterklaas en Kerstfeest komen er weer aan! 
Deze feestdagen blijven toch altijd lichtpuntjes in een

donkere tijd: elkaar ontmoeten, gezelligheid en vertrouwen
horen bij deze feesten! 
Het zal zeker weer een spannende winter worden, want de
invloed van corona op ons dagelijks leven blijft onzeker.
Aanpassen aan de regels en vooral oppassen blijft geboden. 
We hopen natuurlijk dat ons programma ongestoord
doorgang kan vinden.
Aan allerlei  activiteiten w.o museumbezoek, een excursie en
lezingen kan in de komende weken deelgenomen worden.
(zie ook het programma in dit Maandbericht). Geef u
bijtijds op en betaal indien nodig! Zo voorkomt  u
teleurstellingen! 
Ook de organisatie van ons 50-jarig jubileum op 14 februari
is in volle gang!
Wij wensen u een mooie herfst en hopen u weer te mogen
begroeten bij onze activiteiten! 
 
Namens het bestuur,
Trudy Barnhard
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Vooruitblikken

Hoeve Rijlaarsdam te Nieuwkoop
 
Wat: bezoek galerie en beeldentuin
Wanneer: 10 november, vertrek vanaf Willisstee 10.30 uur.
We gaan op bezoek  bij Loeki Rijlaarsdam in Nieuwkoop,
en worden om 11 uur verwacht voor de koffie. Die koffie en
thee is voor eigen rekening.
Zij vertelt ons over de geschiedenis van haar galerie en
beeldentuin.
Daarna is ieder in de gelegenheid om de mooie galerie en
beeldentuin zelf te bekijken, en te genieten van deze
prachtige plek!
Ongeveer half 2 rijden we weer terug naar de Ronde Venen.
Kosten voor dit uitje is €5 ovv. Hoeve Rijlaarsdam 10 nov.
Wijze van betalen: zie blz.3
Opgeven bij Gemma.van.Benschop, tel.06-43702415.

Bezoek Teylers museum

Wanneer: woensdag 16 november 2022
Waar: Haarlem
Tentoonstelling Hockney's Eye.
Hockney  is een van de meest geliefde kunstenaars ter
wereld. Al zijn hele leven lang onderzoekt hij hoe oude
meesters de ruimtelijke werkelijkheid vertalen naar het
platte vlak.
Voorbeeld daarvan is zijn schilderij Hockney's Eye; daarin
ving hij de enorme weidsheid van de Grand Canyon in het
voor hem typerende levendige kleurenpalet. Een unieke
tentoonstelling!
Aanmelden bij Lenie, Tini of Miek voor zaterdag 13
november.
Vertrek woensdag 16 nov met bus 130 om 9.26 vanaf Burg.
de Voogdlaan naar Uithoorn en daar vandaan met bus 340
naar Haarlem.

Lekker samen wandelen, een frisse neus halen?
 
In november staan de volgende wandelingen op de
planning:

7 november lange wandeling vanaf de Willisstee.
Wij willen dan gaan wandelen bij Bosdijk.
 
21 november korte wandeling vanuit Vinkeveen.
We starten dan half twee bij het Winkelcentrum aan de kant
van het Kruitvat.
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Lezing over Rusland
 
Wanneer: woensdag 23 november
Waar: Willisstee, aanvang 13.30 uur.
Dagelijks worden we in het nieuws op de hoogte gebracht
over de oorlogtussen Rusland en  Oekraïne, die al vanaf
februari j.l duurt. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen,
naar landen rondom Oekraïne en Rusland. Velen zijn in
Nederland opgevangen.
De heer Boersma zal ons met behulp van mooi
beeldmateriaal en zijn kennis over Rusland vertellen o.a
over de geschiedenis van dit land.
De lezing is 2 x drie kwartier met een pauze voor koffie en
thee, die voor eigen rekening is.
Tot woensdag 23 november!
Gemma van Benschop.

Lezing over de ijsvogel door Jelle Harder

Waar: Willisstee.
Wanneer: donderdag 15 december, aanvang 14.00 uur
Voor veel mensen zijn ijsvogels de mooiste vogels in ons
land. Ze hebben opvallend kobaltblauwe vleugels, rug en
kop. IJsvogels  vliegen razendsnel over het water, en hebben
bijnamen als “blauwe schicht” of vliegende edelsteen.
Zie je een ijsvogel, dan is je hele dag goed.
Behalve over het uiterlijk van ijsvogels, vertelt Jelle Harder
over het leefgebied, broeden met opmerkelijke resultaten,
leeftijd en voedsel zoeken.
In Gooi- en Vechtstreek zijn voor de ijsvogels speciale
broedwanden gemaakt waardoor veel ijsvogels  tot broeden
komen. De lezing is doorspekt met foto’s van Nederlandse
topfotografen.
Na de pauze volgt een prachtige film over ijsvogels in een
stadse omgeving.
Vanaf ongeveer 16.00 uur is er gelegenheid met elkaar van
een kom erwtensoep met roggebrood en spek te
genieten. Kosten per kom € 5,50.
Voor de snert kun U zich opgeven vóór 6 december,
bij Gemma van Benschop, tel. 06-3702415.
Betalen bij de penningmeester o.v.v snert 15 december.

 

Wandelen in december:
 
5 december lange wandeling start bij Willisstee. Bij
voldoende auto’s gaan we naar Amstelveen,
om een ronde Bovenkerker plas of het Bos.
19 december starten we weer vanaf de Willisstee, half twee
voor een korte ronde door Wilnis.
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 advertentie

Museumbezoek Ons lieve Heer op Solder

Waar: Amsterdam
Wanneer: op donderdag 15 december 2022
Verscholen in het hart van de  Amsterdamse binnenstad
bevindt zich dit museum. Het is een van de oudste musea
van Nederland. Het is een voormalige schuilkerk, die na de
reformatie is ontstaan. Op de zolder is de schuilkerk te
bezichtigen met het altaar, de galerijen en de 150
zitplaatsen.
Aanmelden voor 10 dec.emberbij Lenie, Tini of Miek.
Vertrek donderdag 15 december met bus 126 om 11.51
vanaf de Burg de Voogdlaan naar station Bijlmer Arena en
vandaar met de metro naar Amsterdam.
Let op: de route en tijd van de bus kan veranderen rond half
december ‘22.
Dus als u zich opgeeft vraag er naar!
Geef je op tijd op wegens de tijdsloten die de musea
hanteren.

Nieuwjaarsetentje
 
Waar: restaurant de Waard, Dorpsstraat 72, Wilnis.
Wanneer: 11 januari 2023
Het jaar 2023 starten we met ons vertrouwde
nieuwjaarsdiner. De keukenbrigade van restaurant de
Waard in Wilnis verwelkomt ons om 17.30 uur, met een
glas bubbels om op het jaar dat voor ons ligt te
proosten! Daarna kunt U plaats nemen aan een van de
tafels, waarop de menu’s staan.
Tijdens het diner kunt U een drankje bestellen, wat bij de
prijs inbegrepen is. Overige drankjes worden apart
afgerekend. Door de enorme prijsstijgingen kost het etentje
€ 45. Hiervoor krijgt u het drankje bij aanvang, voor-,
hoofd- en nagerecht + een drankje, en een kop koffie.
Als u vegetarisch eet, dit  graag vermelden als u zich opgeeft
voor het etentje.
Parkeergelegenheid is in de Dorpsstraat, of op het terrein
bij het voormalige raadhuis van Wilnis.
U kunt zich opgeven voor dit diner tot 14 december, bij
Gemma van Benschop, tel. 06-43702415.
Bij betaling van de €45 vermelden: Nieuwjaarsetentje 11
januari 2023.
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Cornelis Dudok de Wit
Kees de Tippelaar, 3 januari 1842 - 1913

In Breukelen herdenken ze hem nog elk jaar: Kees Dudok
de Wit, oftewel Kees de Tippelaar.
Deze bijzondere, excentrieke man was weldoener en lange
afstandswandelaar. Geen landloper ter wereld was zo
vermaard als Kees de Tippelaar. Door zijn wandeltochten
werd dezer excentrieke Breukelaar aan het eind van de
negentiende eeuw een bekende Nederlander.
Hij was ook een weldoener, want Kees was een rijke
landloper; een heer van stand, zeg maar. Hij stamt uit een
rijke familie van suikerhandelaren. Kees kon, na het
overlijden van zijn vader, niet aarden in het bedrijf. Hij
stopte ermee en besloot te gaan wandelen, Tippelen dus,
vandaar zijn bijnaam. In Indië liep hij zeker 3650 km, erna
naar China, Japan, en de verenigde Staten. Terug in
Nederland vestigde Dudok de Wit zich in Breukelen, op
landgoed Slangevegt langs de Vecht, waarin hij elke dag een
duik nam. De rusteloze Dudok besloot in zijn tuin een
museum te bouwen voor Breukelen, maar al snel kwam men
van heinde en verre erop af. De entreeopbrengst ging naar
de armen. Hij organiseerde feesten en de alcohol was nooit
ver weg. Kinderen waren niet welkom, maar voor hen
organiseerde hij speciale spel- en sportdagen. Verder bleef
Kees Tippelen van Breukelen naar Zeist, Parijs, en Wenen.
Hij was nooit getrouwd, en was manisch depressief. Hij
leidde een teruggetrokken bestaan op Slangevegt (nu een
restaurant), waar hij op 70-jarige leeftijd overleed. In zijn
testament schreef de rijke Breukelaar dat zijn nalatenschap
8500 gulden moest worden gereserveerd, om elk jaar een
aangename dag voor de kinderen te verzorgen (en dat
werden dus poffertjes). Destijds een enorm kapitaal, waar je
een hoop poffertjes van kunt bakken.  Vandaar dat nog
steeds na zijn dood zijn laatste wens in vervulling gaat, op 3
oktober krijgen 1200 basisschoolleerlingen in Breukelen een
gratis portie poffertjes. 
Als dank tippelen de schoolkinderen elk jaar  langs het
beeld van Kees de Tippelaar met wandelstok en hond die je
tevreden toekijken.
Groet van Ans Schmidt, blijf gezond en tot spoedig! 

De geschiedenis van onze nationale vlag.

Na weken de vlag ondersteboven hebben zien hangen, nu
even de schiedenis van onze vlag.
Vóór 1795 was onze vlag oranje-wit-blauw. Toen prins
Willem V bij aankomst van de Fransen uitweek naar
Engeland en de Bataafse Republiek was uitgeroepen, werd
alle oranje verboden en werd de vlag vastgesteld als rood-
wit-blauw. De Bataafse Republiek was niet van lange duur,
de tijd hierna onder de goedwillende Lodewijk Napoleon al
evenmin. Hierna werden we bij Frankrijk ingelijfd door
keizer Napoleon en werd onze driekleur vervangen door de
“Tricolore” van de Franse Revolutie. In 1813 werden we
onafhankelijk, men greep nu niet meer terug naar de
kleuren oranje-wit-blauw, omdat de toen levende generatie
vrijwel uitsluitend de rood-wit-blauw vlag had gekend.

Na het Franse juk zag men vaak, door onbekendheid met
de geschiedenis van de vlag, nog onderling verschillende
vlaggen naast elkaar wapperen , terwijl de regering in
gebreke bleef om door een juiste omschrijving van de vlag
de bestaande twijfels weg te nemen. In deze tijd hadden we
niet alleen twee verschillende vlaggen, maar ook nog twee
verschillende volksliederen. Naast het Wilhelmus werd
ook  het “Wie Neerlands Bloed” gezongen. Pas in 1932
maakte de regering aan deze verwarrende situatie een einde.
Het Wilhelmus werd ons officiële volkslied en bij koninklijk
besluit werd bepaald: De kleuren van de vlag van het
Koninkrijk de Nederlanden zijn rood-wit-blauw. Deze
kleuren werden in 1949 nader omschreven als resp.
vermiljoenrood en kobaltblauw.

Een Amerikaan in ons land op bezoek, vraagt of de kleuren
van de vlag een speciale betekenis hebben. “Jazeker, de
kleuren hebben betrekking op de belasting. Als we er aan
denken worden we rood van ergernis, krijgen we een
aanslag dan trekken we wit weg van schrik en tot slot
betalen we ons blauw”. “Dat is dan precies hetzelfde als bij
ons” antwoordt de Amerikaan. “Alleen zien wij er nog
sterretjes bij!”

Voor u gelezen in een artikel,
Ans Schmidt
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De Nederlandse tuinbouwraad (die als taak heeft de
Nederlandse tuinbouw te versterken en de export te
bevorderen) heeft de coördinatie, zij hebben ervoor gezorgd
dat alle bomen en planten geleverd zijn door de
Nederlandse tuinbouw. 
De gemeente Almere heeft voor het terrein gezorgd,
bedrijven uitgekocht. En blijft waarschijnlijk met een groot
financieel probleem zitten……
Winny Maas, een landschapsarchitect, heeft een ontwerp
voor de 60 hectare grootte Floriade, die Weerwater heet,
gemaakt. Weerwater omdat hier tot de jaren 60 van de
vorige eeuw een deel van het IJsselmeer was. En omdat er
veel aandacht is voor water in een gebied dat na de Floriade
een woongebied zal worden. 
Het uitgangspunt is een arboretum (een bomentuin)
geweest. Een deel ervan zijn plantenstroken met struiken en
bomen eromheen. De bedoeling is dat die blijven als er
straks huizen worden gebouwd.
30 november 2017 zijn de eerste grote bomen, online
(corona), geplant. Daarna werden er veel bomen
aangeboden.
Het rijk heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om

Lezing Floriade door Sikko Beukema
 31 augustus 2022 

Nadat we hartelijk welkom waren geheten door onze
voorzitster Trudy kon de heer Beukema van wal steken.
Na de floriade in Rotterdam (1960), Amsterdam (1972  en
1982), Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002) en
Venlo in (2012) is de Floriade in Almere de 7e in Nederland.
De heer Beukema heeft zich intensief bezig gehouden met
het tot stand komen van deze Floriade. Hij deed dit vanuit
het Rijk. Deze heeft nl zijn eigen verantwoordelijkheid in de
organisatie. Er zijn uiteindelijk 27 landen die een paviljoen
op de floriade hebben! Met die landen moest contact
worden onderhouden vanuit het ministerie van land en
tuinbouw. 

innovatieve projecten uit te werken waaruit moest blijken
hoe Nederland zich op de toekomst kan voorbereiden. 
1: De Kas. Er staat een hectare grote kas waarin allerlei
nieuwe technieken worden getoond. Planten in etages, het
gebruik van drones en robots enz. 
2: Strokenteelt. Verschillende stroken naast elkaar,
verschillende gewassen, minder bestrijdingsmiddelen nodig.
3: Dutch innovation Xperience. Een gebouw, met wanden
van zeewier, mycelium (het dradennetwerk onder
paddenstoelen), plantenafval enz.  
4: Een kennisprogramma. 
Het heeft veel moeite gekost landen mee te laten werken.
Uiteindelijk zijn er 27 paviljoens geplaatst. Vooral  het
paviljoen van Duitsland, dat voor kinderen heel informatief
is, werd geroemd.  
Verder kwam het paviljoen van Qatar ter sprake, grote
duiventillen, die voor mest zorgen om de grond vruchtbaar
te maken, het paviljoen van Japan met veel aandacht voor
Bonsai boompjes en dat lijkt op een kleine kopie van
Giethoorn. China met veel aandacht voor bamboe.
Verder is er veel aandacht voor kunst en cultuur. En er
zijn  nationale paviljoens van o.a. Flevoland. De woontoren
Flores, met een kleurrijk gevelkunstwerk, heeft tijdens en na
de expositie verschillende functies en wordt na de
tentoonstelling het middelpunt van de nieuwe woonwijk
Hortus. De kabelbaan en een gebouw opgetrokken uit
mycelium, een fietsbrug van plantaardig beton. En een
gebouw van de Aeres Hogeschool: hoe straks  grote steden
leefbaar te houden, te zorgen voor natuur en
voedselvoorziening: duurzaamheid!
Lenie Celie kwam nog met een aantal aanvullingen voor een
prettig verblijf op de Floriade. Goedkoper entree met AH
en vervoermogelijkheden per trein en extra mogelijkheden
op de Floriade voor mensen die moeilijk ter been zijn. Alles
bij elkaar een ochtend waarin we enthousiast werden
gemaakt voor een bezoek aan de Floriade. Een feest waarop
geroken, gevoeld, geproefd en ‘gehoord’ kan worden: alle
zintuigen gebruikt kunnen worden. 

Annemieke van Liempt

Terugblikken
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Bezoek beeldentuin 's-Graveland
 
Met een groep van 21 dames gingen we met auto's vanaf de
Willestee naar 's-Graveland. Daar werden we ontvangen
door de eigenaar. Zijn vrouw verzorgde de koffie en had
verschillende taarten gebakken o.a. een heerlijk
kweepeertaartje met saus. 
Daarna kregen we een rondleiding door de beeldentuin. De
beelden werden gekocht op reizen van over de hele wereld o.
a. ook uit Zimbabwe. Heel bijzonder was het gebouw waar
in de gangen de vleermuizen hingen. Ook de bijenkorven
stonden op een speciaal gemaakte plaats.(Heb nog een grote
pot honing gekocht.)
Het was genieten van al die prachtige beelden en de manier
waarop de eigenaar over zijn tuin sprak was fantastisch. 
Met dank aan Gemma en Ans. 

Miek van Muiswinkel

Wandelingen van 5 en 19 september
 
Onze eerste wandeling ging naar Vinkeveen, bij de zwarte
schuur, een prachtig natuurgebied.
Een stralende dag, maar misschien wel te warm om een
lange wandeling te maken. Dus kwam alleen Miek en Lenie.
Toen hebben wij ter plekke besloten om ons badpak mee te
nemen, om na de wandeling een verfrissende duik te
nemen in het water van de Botshol.

19 september korte wandeling rondje Wilnis. Deze viel
gelijk met de begrafenis van de Engelse 
Koningin Elisabeth en we zaten op dat tijdstip, denk ik
allemaal geluisterd aan de TV.
Dus geen belangstelling voor de wandeling.

Maar we houden moed voor de volgende die komen gaat.

Jubileum NVVH 110 jaar
 
Op woensdag 21 september waren alle besturen van de
NVVH-afdelingen uitgenodigd voor de viering van het 110-
jarig jubileum. Dat werd gevierd in Haarzuilens, met
toespraken, heel toepasselijke liedteksten, een lekkere lunch,
en dat alles bij mooi weer.
Na alle feestelijkheden hebben we de gelegenheid genomen
om de mooie tuinen te bezichtigen.
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Alle torens van de  Sagrada Familia zijn volgens dit systeem
opgetrokken. Als je binnenkomt in de Sagrada vallen de
schuine pilaren niet direct op, omdat de gewelven zo hoog
zijn en de oppervlakte relatief klein. Wat wel meteen opvalt
zijn de prachtige kleuren van de kerkramen, gemaakt
volgens een principe van vijf lagen verschillende kleuren
glas op elkaar. Het effect van het invallende licht door die
ramen is adembenemend, vooral als het zonnetje naar
binnen schijnt. 
 
Vervolgens bracht de diashow ons een uitgebreid
beeldverslag van de geboortegevel, waar beeldhouwwerken
aan de buitenkant het verhaal verbeelden van de Heilige
Familie (Sacrada Familia) en zoals door de hele show heen,
begeleid door sfeervolle muziek van tijdgenoten van Gaudi,
bijvoorbeeld door fragmenten uit symfonieën van Gustav
Mahler.
 
In opdracht van de katoenbaron ontwierp Gaudi een
stadspaleis voor hem: Palau Güell en het Park Güell, voor
de meeste van ons welbekend. 
De ronde bank met kleurrijk tegelwerk, beginnend aan de

De zeven wereldgoed bouwwerken van Gaudi
Verslag van lezing van 5 oktober 2022
 
In de audiovisuele show van Henk Butink gingen we naar
Colònia Güell, waar zich een bijzondere crypte bevindt. Het
oorspronkelijke ontwerp voor een kerk, een opdracht van
de katoenbaron Güell, is nooit helemaal uitgevoerd. Alleen
de crypte is gebouwd, waarvan de bijzondere
bouwconstructie het ten volle waard is om op de
werelderfgoedlijst te staan. Net als in de bouw van de
Sagrada Familia in Barcelona ging Gaudi uit van het
principe van een parabool, een geheel nieuw concept
waarbij de ronde daken gedragen worden door
schuinstaande pilaren uitlopend in stevige ribben in het
gewelf. Tot dan toe waren de grote bouwwerken alleen
uitvoerbaar door grote uitgebouwde steunmuren aan de
buitenkant.

ene kant met lichte kleuren overlopend in donkerder
nuances om weer te eindigen met lichte, symboliserend de
cirkel van geboorte en weer opgaan in het eeuwige licht. En
natuurlijk niet te vergeten de prachtige salamander belegd
met gebroken tegels in fantastisch mozaïek rustend op de
toegangstrap. (zie foto) 

Het Palau Güell is minder bekend, maar zeker een bezoekje
waard.  De hoofdingang aan de straatkant is versierd met
smeedwerk van ijzer in organische vormen en stilistische
figuren ontleend aan de natuur. Verder is het huis bekend
om de inpandige omhooglopende en spiraalvormige oprit
voor de paardenkoetsen en de schoorstenen op het dak. 
 
De overige drie werken zijn beroemde woonhuizen in
Barcelona: Casa Vicens, Casa Batllò en Casa Milà, de meest
toeristische trekpleisters van Barcelona en ingericht volgens
de gangbare stijl van die tijd. De Catalanen noemen het
Modernista, wij Jugendstil of Art Niveau. Let daarbij op de
mooie glas-in-loodramen en de overvloedig gedecoreerde
wanden en plafonds. Bij een bezoek aan zo’n huis is het
gebruikelijk om vooral het dak op te gaan en de meest
bizarre schoorstenen te fotograferen! (zie foto)
 
De audiovisuele show eindigde met spectaculaire beelden
van de grote verlichte fontein bij nacht aan de voet van de
Montjuic , opgeluisterd met het lied ‘Barcelona’, een ode
aan de stad. Overweldigend, kippenvel!
 
De slotwoorden van onze voorzitter vatten het mooi samen:
je zou bijna denken dat we niet meer naar Spanje hoeven,
want in de afgelopen uurtjes waanden wij ons op cultuurreis
langs de mooiste  bouwwerken van Gaudi. 
 
Joke Reurings
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Het bezit van een hond heeft ook voor de eigenaar vele
voordelen: het houd je gezond en betrokken: je moet voor
een levend wezen zorgen!
Je komt buiten in de natuur en je wordt sociaal, je ontmoet
andere mensen, vaak ook hondenbezitters dan wel
liefhebbers. Je gaat elkaar herkennen en maakt een praatje. 
Er ontstaan heel vaak vriendschappen tussen
hondenliefhebbers. 
 
Na dit interview en na een aanhalig afscheid van Huubke,
ga ik weer terug naar mijn eigen huisdier: de kat. Heel
anders dan een hond! 
Elk huisdier heeft zijn eigen karakter dat maakt juist jouw
band met dit dier zo uniek!
Gaarne nodig  ik de leden met een huisdier uit om contact
met mij op te nemen voor een interview. tel: 06 1684 8251. 
 
Trudy Barnhard  
 

Onvoorwaardelijke liefde……….!? 
 
Deze nieuwe rubriek heeft toch ook de emoties
losgemaakt ! 
Goede herinneringen aan eigen huisdieren, die er vanwege
omstandigheden of overlijden niet meer zijn, komen weer
terug. Ja, huisdieren blijven toch partners voor het leven!
 
In deze aflevering heb ik een interview met Lenie
Boumeester over het bijzondere gedrag van Huubke, de 6-
jarige cockerspaniël (mannetje, champagnekleurig).
Al bij mijn binnenkomst word ik enthousiast kwispelend
begroet door Huubke, de familiehond. Hij is een echte
familiehond, niet alleen sociaal maar ook juridisch. 
Ja, we realiseren het ons allemaal, dat als je ouder wordt en
toch weer een huisdier wilt hebben, dat dan toch altijd de
vraag komt: ”Wie neemt de zorg over als ik dit niet meer
kan?” Toch blijkt dat er verrassend genoeg steeds
oplossingen zijn of zich aandienen: bijvoorbeeld
kleinkinderen, familie, buren, of via Marktplaats.
Gelukkig heeft de familie Boumeester dit huisdier-opvang-
probleem opgelost: hun dochter met haar gezin (twee
kinderen) zorgt samen met hen voor deze hond. 
Allemaal zijn ze gek op Huubke en oppassen tijdens
vakantie of uitstapjes is altijd een feest.
 
Huubke is op 22 augustus 2016 geboren in Venray en
opgegroeid in een jong gezin. Helaas moest hij weg omdat
zijn baasjes bang waren dat hij jaloers zou reageren op de
nieuwe baby. 
Op advies van hun dochter heeft de familie Boumeester
gereageerd en deze hond gekregen. Er is nog steeds contact
met de eerste eigenaar die heel blij is met deze oplossing. Zo
blijkt maar weer dat er een oplossing is, als er afscheid moet
worden genomen van het huisdier.
 
Huubke is een ideale hond: gezond, speels, vrolijk en niet
druk blaffend of nerveus en kind-vriendelijk. Hij heeft
allerlei speeltjes, waarmee hij rondloopt en vraagt om met
hem mee te spelen.
Gelukkig bedelt hij niet (dat is hem vanaf het begin
afgeleerd!). Hij zwemt graag met de kleinkinderen in de
Vinkeveense plassen.Voor grote honden is hij een beetje
bang, maar naar katten kijkt hij niet om. 
 
Hij is zeer sociaal en hij hoort er als gezinslid echt helemaal
bij! En…dat vindt hij zelf ook!!!! Gezellig samen op de bank
of zelfs op schoot!
Hij is zeer  communicatief: als je tegen hem praat, dan praat
hij terug! En als er gezongen wordt dan zingt hij uit volle
borst heel hard mee! De hele familie hoopt nog heel lang
van deze lieve en vooral sociale hond te mogen genieten.

Bestuursactiviteiten
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Verschijningsdatum Maandbericht januari 2023:
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