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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      ---      sept. - okt.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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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 Muiswinkel, tel. 77 68 84

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

Oproep 2e leeskring

Beste dames,

De leden van onze leeskring kwamen regelmatig bij elkaar,
toen Covid roet in het eten gooide en we niet meer bij elkaar
konden en mochten komen voor onze gezellige
boekbesprekingen. 
Nu we gevaccineerd zijn, kunnen we voorzichtig
optimistisch uitkijken naar een herstart van onze
leeskring. De bedoeling is in september weer bij elkaar te
komen.
Helaas hebben twee dames gedurende de Covidperiode
afscheid genomen van onze leeskring. Fijn is dat we ook een
nieuwe aanmelding hebben ontvangen. Alles bij elkaar
betekent dit dat we een nieuw lid kunnen verwelkomen.
Dus als het je gezellig lijkt om onder het genot van een
kopje koffie, een interessant boek te bespreken, meld je dan
per mail bij mij aan.
 
Henriëtte Grashoff-Berkel, mail: hpaatje1@gmail.com

Jaarprogramma 2021 - 2022

do 2 sep. Open Ochtend Willisstee ochtend

ma 6 sep. Wandeling, lang, Art Zuid Amsterdam middag

wo 15 sep. Bezoek Cobra museum Amstelveen middag

ma 20 sep. Wandeling, kort, vanaf Willisstee middag

ma 27 sep. Ledenvergadering + verhalenvertelster, met muziek middag

ma 4 okt. Wandeling, lang, vanaf Willisstee middag

do 7 okt. Gouda stroopwafelbakkerij + kerk / museum / terrasje dag

di 12 okt. Amsterdams Museum, Gouden koets en meer.... middag

ma 18 okt. Wandeling vanaf Wickelhof Mijdrecht, kort middag

wo 20 okt. Bustocht naar Rotterdamse haven dag

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. Wijnproeverij De Zwart middag

ma 20 dec. Wandeling vanaf Willisstee, kort middag

do 30 dec. Bezichtiging Urbanuskerk Nes + kerststal middag

ma 3 jan.2022 Nieuwjaarsetentje, in de Veensteker,Vinkeveen avond
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We ontmoeten elkaar weer op onze Open Ochtend op 2
september vanaf 10.00 uur in de Willisstee. Vanwege de
coronamaatregelen (dus ook vanwege de beperkingen voor
het aantal deelnemers) dient u zich vooraf op te geven bij
Gemma van Benschop (06-43702415). Op deze Open
Ochtend kunnen we gelukkig elkaar weer ontmoeten en
bijpraten onder het genot van koffie  of thee met iets
lekkers. We beginnen ons nieuwe seizoen dus “zoet”,
waardoor we het “bittere” van de coronabeperkingen weer
een beetje achter ons kunnen laten.
Op 27 september is eindelijk weer onze Ledenvergadering,
waarop we als bestuur verantwoording afleggen van ons
beleid in 2020/2021 en met u het toekomstige beleid van
2021/2022 bespreken. We nodigen u van harte uit om hierbij
aanwezig te zien en uw stem daadwerkelijk te laten horen.
Halverwege het programma is er een uitvoering van een
verhalenvertelster, zie hiervoor de Vooruitblik N.B.: u dient
u vooraf op te geven vanwege corona!

Dit nieuwe seizoen is wellicht ook wel een signaal voor u
om nieuwe activiteiten te gaan ondernemen Bijv. de
leeskring? Er is nog plaats in de leeskring van Henriëtte
Grashoff (272922). Of gezond en gezellig wandelen op 6, 20
september, 4, 18 oktober. Opgeven bij Lenie Celie (283819).
Voor een uitvoerige beschrijving van onze activiteiten
verwijs ik naar ons programma en de Vooruitblik in dit
Maandbericht. 
We zijn heel blij dat we dit gevarieerde programma kunnen
aanbieden, dankzij de inzet van onze bestuurders Lenie en
Gemma. Heel veel dank hiervoor !
We hopen dat we u de komende weken bij deze activiteiten
ook mogen begroeten.  Nogmaals: geef u bijtijds op en
houd rekening met de corona-maatregelen!
N.B.: Raadpleeg regelmatig uw mail en onze website zodat
u op de hoogte blijft van veranderingen! 
Van harte welkom en dus TOT ZIENS !!! 
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard       

Van het bestuur

Ons nieuwe seizoen 2021 - 2022 begint! Nog steeds is er veel
onzekerheid over welke corona-maatregelen voor de
komende herfst zullen gelden. Gelukkig is het grootste deel
van de Nederlandse bevolking gevaccineerd en dus minder
kwetsbaar voor de ernstige gevolgen van een corona-
besmetting. We weten het allemaal: hoe meer mensen
gevaccineerd zijn, hoe minder de kans op corona-
uitbarstingen (met vaak dodelijke afloop!) en de kans op
nieuwe virusmutaties. Het blijft een ernstig noodlot!
Toch zijn we heel blij dat we in september weer kunnen
beginnen met ons nieuwe programma, natuurlijk rekening
houdend met alle maatregelen van de verplichte fysieke
afstand tussen mensen. 
Het is nog steeds zomer! Al zouden we dat bij sommige
weersomstandigheden niet zeggen!  Dat heet begripvol "een
echte Hollandse zomer”! Dus; wind, regen en milde
temperaturen! Laten we maar genieten van al het stralende
groen en de vele bloemen en vogels, die juist dit soort weer
heerlijk vinden.
Er ligt weer een heel nieuw programma op uitvoering te
wachten en natuurlijk dus ook op uw deelname! Onze
bestuursleden Lenie en Gemma hebben dit samengesteld en
dragen ook zorg voor de uitvoering. Noteer de data in uw
agenda en geef u bijtijds op. Zeker nu er in verband met de
coronamaatregelen vooraf opgave moet zijn van het aantal
deelnemers en natuurlijk ook voor onze planning.
 

Vooruitblikken

Open Ochtend
 
Wat: Bijpraten bij koffie met wat lekkers 
Waar: Willisstee, 2 sep., 10 uur
Een bijzonder jaar ligt achter ons !
Nu de coronamaatregels versoepeld zijn, gaan we met een
positieve blik ons seizoen openen op 2 september in de
Willisstee. Een gezellige bijpraatochtend. Immers tijdens
corona hebben wij elkaar nauwelijks kunnen zien. Op deze
ochtend kunnen we elkaar weer zien en spreken, en ieder zal
veel te vertellen hebben!
Vanwege de nu geldende regels kunnen 40 dames zich
opgeven. Dit kan bij Gemma van Benschop. Tel.nr.
06-43702415.
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Wandelen - lange route
 
Wat: wandelen rond kunsttentoonstelling
Waar: Art Zuid Amsterdam, maandag 6 sep., 12.13 uur
Blijf bewegen is gezond voor lijf en leden! Onder dit motto
willen wij dit nieuwe seizoen beginnen. En is er een verzoek
binnen de wandelgroep ontstaan om 2 x per maand te gaan
wandelen, éénmaal lang en éénmaal kort. Om zo misschien
meer dames te bereiken om met elkaar goed bezig te zijn.
De eerste maandag van de maand wordt dan lang: ongeveer
twee uur. Met daarbij uitstapjes buiten de gemeente, even
met auto’s naar startpunt.
De derde maandag in de maand wordt dan een korte
wandeling van 3 kwartier-1 uur en het startpunt in
verschillende plaatsen als Wilnis bij parkeerplaats
Willisstee, Mijdrecht Wickelhof of Winkelcentrum en
Vinkeveen ook bij het winkelcentrum, om zo meer kans te
geven om mee te doen.
Vragen hierover of opgeven kan bij Lenie Celie, tel.nr:
283819, 's-maandags vooraf aan de wandeling tussen 11 en
1 uur voor de start.

Onze eerste wandeling Let op ! Wijkt gelijk af. Deze keer
willen we gaan naar de tijdelijke kunstroute van Art Zuid
internationaal sculpture in Amsterdam oud-zuid.
Wij stappen dan vanaf de Willisstee op de bus 130, tijd
12.13 uur, richting Uithoorn.
En stappen daar over op de bus naar Amsterdam station
oud zuid waar de wandeling begint. We lopen dan de hele
kunstroute af en door naar het Olympisch Stadion waar wij
weer op de bus stappen om terug te gaan naar de Ronde
Venen.
 

Museumbezoek
 
Wat: bezoek aan tentoonstelling Karel Appel 100 jaar
Waar: Cobra museum, Amstelveen, don 16 sep., 12.25 uur
Helaas zijn de twee laatste museumbezoeken aan Cobra
Amstelveen en het Stadsarchief Amsterdam niet
doorgegaan wegens het corona-tijdperk waardoor de
museums dicht gingen.
Maar we kijken nu vooruit.
Nu ik dit schrijf zijn de museums weer open, wel met
vooruit aanmelden. Dus we kunnen weer gaan ! Ons eerste
museumbezoek met de club wordt dan ook de 100ste keer
dat we samen op stap gaan en ons laven aan de prachtige

kunstwerken. Een mijlpaal, hoe leuk is dat! Het is altijd
gezellig om met elkaar op stap te gaan en te genieten.
Tot ziens bij de museumgroep.

Steeds waren de museumbezoeken niet mogelijk door de
corona-maatregelen, maar we blijven optimistisch en hopen
dat het in het nieuwe verenigingsjaar weer mogelijk is! En
kunnen we dan eindelijk ons 100ste bezoek vieren met een
lekker kopje koffie?
We beginnen het seizoen met een bezoek op donderdag 16
sept.aan het Cobra museum in Amstelveen, tentoonstelling
Karel Appel 100 jaar.
Met zijn woeste werkwijze en legendarische uitspraak "ik
rotzooi maar wat aan" zette Karel Appel mensen op een
dwaalspoor. En ook zijn expressionistische verfgeweld is
voor velen ongrijpbaar. Daarom een duik in het leven van
deze even beroemde als beruchte Amsterdamse schilder, die
honderd jaar geleden werd geboren.
Vertrek op donderdag 16 sept om 12.25 u vanaf de halte
Burg de Voogtlaan met bus 130 naar Uithoorn en daar de
bus naar Amstelveen.
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Wandeling, kort
 
Wat: korte wandeling, 45 - 60 min.
Waar: vanaf Willisstee, ma 20 sep.,13.30 uur
Gezellig samen een rondje door Wilnis. Loop je ook mee?

Ledenvergadering en leuke verhalen
 
Wat: Onze jaarlijkse ledenvergadering; daarna
verhalenvertelster met muzikale begeleiding
Waar: Willisstee, ma 27 sep., 13.30 uur
Zoals elk jaar plant het bestuur de jaarlijkse
ledenvergadering. In februari zou deze vergadering
plaatsvinden, maar vanwege corona wordt de vergadering
nu op 27 september gehouden.
Het bestuur nodigt U uit om op deze bijeenkomst mee te
denken/ praten over het reilen en zeilen van onze
vereniging. De ledenvergadering begint om 13.30 uur in de
grote zaal van de Willisstee.
Ongeveer 14.30 uur is er een kleine pauze voor koffie of
thee. En om 15.00 uur komt Elza Vis met haar muzikale
begeleiding haar verhalen vertellen. Graag tot 27 september.
Gemma van Benschop.

Wandeling, lang

Wat: een langere wandeling, circa 2-2,5 uur
Waar: vanaf Willisstee, ma 4 okt., vertrek 13.30 uur
Start vanaf de parkeerplaats voor een mooie tocht. Het kost
wel wat energie, maar je komt meestal met meer energie
thuis dan waarmee je vertrokken bent. En samen wandelen
is gezellig!
 

 advertentie
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Gouda: stroopwafelbakkerij en meer
 
Wat: bezoek stroopwafelfabriek, kerk, museum, terrasje..
Waar: Gouda, do 7 okt., per auto of met openbaar vervoer,
vertrek rond 10 uur?
Gouda: een mooie stad veel bezienswaardigheden en
kaarsen,  pijpen en stroopwafels.
Wij starten dan bij Kamphuisen stroopwafel. Locatie :
Stroopwafelfabriek, Markt 69, 2801 JM  Gouda.
De kosten daarvan zijn € 12,95. Daarvoor krijgen wij een
lezing met film, rondleiding in de fabriek met aankleding
van koffie of thee en proeverij van de stroopwafel. Die
daarna uiteraard ook te koop zijn in de winkel voor thuis.
Daarna krijgen we vanaf 13.30 uur de tijd om zelf of met
elkaar de stad in te gaan om te winkelen of een terrasje te
pikken of even de Grote Sint Janskerk met zijn prachtige
glas-in-loodramen te bezoeken of het museum in te
gaan. De Janskerk en het museum zijn met
museumjaarkaart gratis; anders entree € 8.
Alles is op loopafstand. Waarna we weer afspreken op de
Grote Markt, eventueel met een kopje koffie op terras om
gezamenlijk huiswaarts te gaan.
Bij voldoende belangstelling belangstelling en chauffeurs
gaan we met auto’s. Meerijders betalen dan
meerijderskosten en parkeerkosten.
Bij onvoldoende auto’s kunnen we ook met openbaar
vervoer. Bus, trein en 15 minuten lopen naar centrum. Alles
in overleg met elkaar.
Kosten van bezoek stroopwafelfabriek moet vooruit

Bezoek aan Amsterdams Museum
 
Wat: museumbezoek Gouden Koets
Waar: Kalverstraat Amsterdam, di 12 okt., 11.25 uur per bus
We bezoeken dinsdag 12 okt. het Amsterdam Museum,
Kalverstraat 92 de tentoonstelling De Gouden Koets.
Na een restauratie van ruim 5 jaar is de Gouden koets voor
het eerst weer voor het publiek te zien! Het rijtuig wordt tot
en met 27 febr.2022 in bruikleen gegeven aan het museum.
Daarmee keert de koets tijdelijk terug naar Amsterdam, de
stad die hem in 1898 aan Kon.Wilhelmina schonk.
Behalve de koets is de eigen collectie van het museum ook
zeker de moeite waard!
Toegang: museumjaarkaart plus een toeslag van €5.
Vertrek op dinsdag 12 okt. vanaf de halte Burg. de
Voogtlaan om 11.25 met bus 130 naar Uithoorn en vandaar
met de bus naar Amsterdam.
Gelegenheid om te lunchen is er meestal wel, maar een
boterham mee nemen kan natuurlijk ook! 
Aanmelden voor 6 okt bij Lenie, Miek, Tini.
 

betaald worden op rekening van de NVVH en wel voor 1
oktober 2021.
Aanmelden ook graag voor deze datum bij Lenie Celie met
voorkeur van chauffeur eigen auto,  meerijden, of openbaar
vervoer. Heb je zin! Tot ziens ! 
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Korte wandeling vanaf Wickelhof Mijdrecht
 
Wat: een wandeling van minder dan een uur
Waar: ma 18 okt., vanaf parkeerplaats Oosterlandweg bij
Wickelhof, 13.30 uur
Deze keer een wandeling in een andere omgeving, lekker
een frisse neus halen.

Bustocht naar Rotterdam
 
Wat: dagtrip Rotterdamse haven en moderne architectuur
Waar: woe 20 okt., vertrek van Willisstee 8.30 uur - terug ca.
17.30 uur
Om Rotterdam en zijn haven te ontdekken is een rondvaart
met Spido de aangewezen manier. Varen door de grootste
zeehaven van de wereld, tussen het drukke verkeer van zee-
en binnenvaartschepen, is een belevenis! Je ziet de
indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan je
voorbij glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op de
werven, dokken, en de hypermoderne overslag van
duizenden containers. 
Tijdens de vaartocht komt U alles te weten over het
vaargebied, door middel van beeld en geluid. Zo wordt U
geïnformeerd over de interessante feiten van de
Rotterdamse haven, maar ook over de architectuur,
infrastructuur, en vele andere facetten van Rotterdam.
Deze dag kost €56,50 p.p. Dit bedrag kunt U overmaken op
rekeningnummer: NL71INGB 0004312138 t.n.v NVVH
Vrouwennetwerk, Mijdrecht.
Voor dit bedrag krijgt U koffie met gebak, een koffietafel
met soep, rondvaart door de Rotterdamse haven,
een bustour door Hollands Midden.
U kunt zich voor  deze dag  opgegeven bij Gemma van
Benschop, tel. 06-43702415.

Langere wandeling
 
Wat: een wandeling van 2 - 2,5 uur
Waar: ma 1 nov., vanaf Willisstee, start 13.30 uur
Om alvast in uw agenda te zetten: dit wordt weer een wat
uitgebreidere wandeling.
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de zaak en Wim zo'n 26 jaar. Circa 20 jaar geleden hebben
beide zonen de zaak overgenomen van hun vader. 
Het architektenbureau is uitgegroeid van een eenmanszaak
naar een bureau met 15 medewerkers. Het bureau is
gevestigd aan de Veenweg 149 in Mijdrecht. Twee jaar
geleden is het kantoorpand overgenomen van hun vader. 
De bedrijfskleuren geel en zwart zijn doorgevoerd in het
interieur en de huisstijl. De buitenzijde hebben de zonen
twee jaar geleden aangepakt en een moderne uitstraling
gegeven.
 
Het architektenbureau heeft ook binnen De Ronde Venen
zijn bouwtechnische en architektonische bijdrage geleverd.
Verschillende woningen, scholen en bedrijfspanden zijn
onder de pen van het kantoor ontworpen.  Ook wordt de
brede deskundigheid van het kantoor ingezet bij het
ontwerp van scholen, bruggen, sluizen, woonwijken,
appartementencomplexen en utiliteitsbouw.
 
In deze tijd is er een groot tekort aan huizen voor starters en
senioren. Door de strenge CO2-regelgeving en de PFAS (=
een door de mens gemaakte stof die niet afbreekbaar is door
de  natuur) is momenteel bouwen zeer moeilijk en kostbaar.
Het kantoor blijft in gesprek en meedenkend met de
gemeente om mogelijkheden voor bouw van deze sector te
onderzoeken.
 
Namens onze afdeling DRV dank ik Henk jr. heel hartelijk
voor dit interview en wens ik beide broers en alle
medewerkers van dit bureau heel veel succes met dit mooie
bedrijf waarin Vakmanschap ook Meesterschap is.
 
Trudy Barnhard

Vakmanschap = meesterschap
 
De meeste van onze adverteerders hebben door hun
vakmanschap hun bedrijf opgebouwd en door hun
meesterschap uitgebreid.
 
In dit interview maakt u kennis met een ander aspect van
vakmanschap, n.l. niet gerelateerd aan ons voedsel, maar nu
aan onze huisvesting. Het gaat hier om het architekten- en
ingenieursbureau H.W. van der Laan b.v. Dit Rondeveense
bureau adverteert al vele jaren in ons Maandbericht. Van de
oprichters van het architektenbureau, Henk en Leny van
der Laan, is Leny ook jarenlang lid geweest van onze
afdeling.
 
In 1979, na Henk zijn 25-jarige loopbaan bij de Gemeente
De Ronde Venen, hebben Henk en Leny het moedige
initiatief genomen om voor zichzelf te beginnen. Het
moedige vanwege de combinatie met een groot gezin met 4
kinderen: 2 jongens en 2 meisjes.
 
Door de bouwkundige opleiding van Henk van der Laan sr.
en zijn jarenlange brede ervaring met de bouwsector lag de
keuze voor de architektuur in brede zin voor de hand. Die
brede zin houdt in: het aanbieden van een compleet pakket
met daarin het bouwontwerp, de bouwconstructie en de
daarvoor benodigde juridische en financiële bouwvereisten.
 
De liefde voor de bouw en alles wat daarbij hoort is
overgegaan op beide zonen Henk jr. en Wim. Beiden
hebben  voor een bouwtechnische opleiding gekozen, Wim
een studie weg- en waterbouw aan de TU Delft en Henk een
studie Bouw- en bedrijfskunde aan de HTS.
 
Henk jr. is inmiddels alweer zo een 30 jaar verbonden aan

11sept.-okt.2021



Grote vrouw:
 
Niet alleen een grote, maar ook een slimme:
Josephine Cochrane, 1839-1913,
de selfmade woman!
 
Aan haar danken wij de vaatwasser.
De afwasmachine is niet meer weg te denken uit de keuken
van menig hedendaags westers huishouden. Het apparaat
was bedoeld om de huisvrouw een beetje te helpen, ware het
niet dat de man des huizes daar geen geld aan wilde
verspillen. "Laat moeder de vrouw lekker afwassen, dat is
gratis". Pas na de Tweede Wereldoorlog kregen vrouwen
meer zeggenschap over hun tijdsbesteding en
huishoudportemonnee, waarna de opmars van de
vaatwasser pas echt goed kon beginnen. Tot die tijd waren
voornamelijk de grote keukens van hotels, restaurants en
ziekenhuizen enthousiaste afnemers van de GARIS-
COCHORN afwasmachine. Het ontwerp zou uiteindelijk in
handen komen van Whirlpool en tot op de dag van vandaag
worden afwasmachines nog naar het zelfde ontwerp
gebouwd.
 
Niet voor huishouden
"Toen bleek dat huishoudens niet zaten te wachten op een
vaatwasser, moest ik mijn doelgroep bijstellen. Een vriend
bracht mij in contact met het grootste hotel in de V.S, het
Palmer House Hotel".
In de lobby van het Palmer House Hotel verkoopt zij
bibberend van de zenuwen haar eerste vaatwasser, met
succes! Hier waren ze bereid om naar haar verhaal te
luisteren en de machine te proberen. Ze vonden het
geweldig. Het bleek 75% in personeelskosten te schelen, wat
afwassers betreft, en nog meer aan behoud van het servies.
Op de Wereldtentoonstelling stonden 9 vaatwassers te
draaien. Ziekenhuizen waren dolblij met haar uitvinding nu
de bacteriën van het servies worden gewassen. Een
smetteloze afwas is goed voor de volksgezondheid. "Mijn
machine is dus meer dan een inpikker van banen", wat zij
dachten. 
Het eerste patent was in 1893 tijdens de
Wereldtentoonstelling in Chicago (VS). In 1911 opent zij
haar eigen fabriek en het 6e en laatste patent verkreeg zij in
1913. 
 
Het idee
Hoe kwam zij op het idee? … de onhandige werkster van
Josephine brak tijdens het afwassen regelmatig stukken van
het kostbare servies uit een erfstuk van haar man uit de
17e eeuw. Sindsdien waste ze zelf de erfstukken af, maar
daar kreeg ze al snel genoeg van. "Ik zag mijn servies aan
gruzelementen gaan. En omdat niemand anders in deze tijd

van technologische vooruitgang de moeite nam om een
afwasmachine te maken, besloot ik het zelf maar te doen".
En zo werd in 1886 het idee van een vaatwasser geboren.
Josephine ontwierp rekjes en plaatste deze in een koperen
boiler. Hier spoot een motor warm zeepwater in het rond en
zo werd alles schoon.
 
Moeilijk te overtuigen
Het  moeilijkste was wel het overtuigen van betweterige
ingenieurs. Ze had ze nodig om haar machine te bouwen,
maar die mannen zagen haar niet voor vol aan. Zij  was een
vrouw zonder technische opleiding, dus haar inzichten en
ervaring telden niet mee voor hen. Ze wisten het stuk voor
stuk allemaal beter, gingen vervolgens met hun eigen visie
aan de slag om uiteindelijk te concluderen dat Josephine's
manier inderdaad de beste was.
 
Financiële noodzaak
Met de ontwerpen op de tekentafel overleed haar man.
Helaas zadelde  hij haar met een enorme schuld op en werd
het ineens noodzaak om iets met haar uitvinding te doen.
"Ik voelde dat er vraag naar een vaatwasser zou zijn en dat
ik hier mijn geld mee zou kunnen verdienen". 
Haar uitvinding is dat de vaat schoon wordt door
waterstralen met zeep. Daarna afspoelen met kokend water,
wat ook het droogproces versnelt en vervolgens nadrogen.
Haar woorden waren: "als ik het allemaal van tevoren had
geweten, was ik er niet aan begonnen".
Op 74-jarige leeftijd overlijdt zij aan uitputting.
Hopelijk vinden jullie dit ook een interessante vrouw.
 
Hartelijke groet, 
Ans Schmidt
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Heleen Siereveld

Van alles wat!
 
Wel en wee
 
Noot van de redactie: Omdat het vorige Maandbericht van
april-mei was, zijn sommige van onderstaande berichtjes al
enkele maanden oud.
 
 
Bij deze hartelijk bedankt voor het bloemetje door Trudy
bij mij thuis afgegeven. 
I.v.m. problemen en veel pijn aan  de rechterkant van mijn
heup en  been (waar ik niet meer op kon staan negen weken
geleden) moet ik  zoveel mogelijk plat liggen. Af en toe wat
bewegen, verder niets, voor genezing staat 3 tot 6 maanden,
ik doe het dus in drie maanden heb ik mij zelf beloofd, nu is
het de derde maand. Het gaat de goede kant op, ik loop al
beter ook wel zonder stok, zeker als ik naar die mooie bos
bloemen kijk. Met lieve groet,
Lies Verbraak
 
 
Ik wil het bestuur bedanken voor de prachtige bloemen ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Een mooie geste die erg gewaardeerd wordt.
Hartelijke groet Nel
Met vriendelijke groet,
Nel Leeuwerik
 
 
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik kreeg na
verblijf in ziekenhuis en zorgpension ivm corona.
Hartstikke leuk en ik heb er lang plezier van gehad!
Dank je wel, vriendelijke groeten,
Marijke Sommeling
 
 
Graag wil ik jullie bedanken voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden van mijn man.
Ze gaven mij veel steun.
Tevens dank voor de felicitaties bij mijn 85ste verjaardag.
Els Vree
 
 
Beste bestuursleden,
ik wil jullie hartelijk bedanken voor het mooie boeket wat ik
mocht ontvangen voor mijn artrose handoperatie met 6
weken gips en veel pijn. Dat geeft een prettig gevoel en
steun. Was blij verrast.
Dank er voor, hartelijke groet,

Terugblikken
 
Na de laatste wandeling in mei naar Uithoorn rond het
Zijdelmeer hebben we nog tweemaal gelopen: eenmaal het
rondje Waverhoek.
Dat is een natuurgebied dat veel ruimte geeft aan
verschillende vogels, maar waar je ook een fijne  wandeling
kunt maken rond het water tussen alle wilde planten.
Agnes was deze keer erbij en wees ons op een wandeling bij
de Zwarte Schuur. Daarvoor moesten we een klein stukje
verderop. Met de auto aangekomen konden wij daar nu niet
even wandelen omdat het gebied nog was afgesloten wegens
broedtijd tot 15 juni. Maar niet getreurd want die houden
we er gewoon in voor een volgende keer.
En na afloop van ons rondje kregen van haar een voorstel
even achter haar aan te rijden om bij haar thuis in
Nessersluis op het terras aan het water iets te drinken. Nu,
dat lieten wij ons niet voorbij gaan.
Na een rondleiding om en in haar huis was het even heerlijk
zitten aan het water met een sapje en nootje en genieten van
het mooie weer en de bootjes die langs kwamen op de
Amstel.
Zo sloten we een prachtige dag met een heerlijke wandeling
af, met dank aan Agnes.
Lenie Celie

Bestuursactiviteiten
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