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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    ---    september - oktober 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 2022, 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 2021.

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  

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

Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 1 augustus 2022 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.
 

Leeskring 2 Henriette Grashoff, tel. 06-55108586

Fietsen wisselende begeleiding, dinsdag, mei t/
m sept., 9 uur, oude raadshuis in Wilnis

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
Woensdagochtend 31 augustus Open Ochtend + lezing Floriade o.l.v Sikko Beukema

Dinsdag 6 september Museumbezoek Rotterdam

Vrijdag 16 september Beeldentuin de Zanderij, ‘s-Graveland

Woensdagochtend 5 oktober Lezing “Gaudí” o.l.v Dhr.Butink

Woensdagmiddag 19 oktober Muziekmiddag o.l.v Greetje Haan

Vrijdag 21 oktober Museumbezoek Amsterdam

Donderdag 10 november Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop

Donderdagochtend 24 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

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

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

Woensdag 17 mei Voorjaarsuitje

In bovenstaand programma zijn allleen voor september en
oktober de museumbezoeken vermeld. Voor de volgende
maanden komt deze informatie pas later, in een volgend
maandbericht.
De wandelingen zijn al wel voor het hele seizoen bekend.
Korte wandelingen op 19 sep-17 okt-21 nov-19 dec-16
jan-20 feb-20 mrt-17 apr-15 mei-19 juni.
En de lange wandelingen zijn op 5 sep-3 okt-7 nov-5 dec-2
jan-6 feb-6 mrt-3 apr-1 mei-5 juni.

Inmiddels zal het algemeen bekend zijn dat het Jacobafonds 
m.i.v. 31 dec 2022 na ruim 100 jaar ophoudt te
bestaan! Reden: o.a.sluiting van veel afdelingen en weinig
aanvragen.Dus zijn er na 31 dec 2022 ook geen adviseuses
meer! Ondersteuning voor 2023 kan nog aangevraagd
worden op de gebruikelijke manier via de adviseuse mits
aangevraagd voor 1 nov 2022, zodat het fonds tijdig de
aanvragen kan honoreren! Ben lange tijd adviseuse geweest
en heb altijd een aanbeveling toegevoegd aan de
aanvraag. Dank voor het vertrouwen.
Met een warme groet, Tini Baer.
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Van het bestuur Vooruitblikken
Start nieuwe seizoen

Wat: Open ochtend + lezing Floriade
Waar: Willisstee, 31 augustus, 10 uur
Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling, die sinds
1960, eens in de 10 jaar, in Nederland plaatsvindt, dit jaar in
Almere. Het doel van de Floriade is o.a oplossingen te
vinden voor duurzame en leefbare steden. Om dit doel te
bereiken worden partijen uit de hele wereld samengebracht,
om hun innovatieve ideeën te presenteren.
Op onze open ochtend zal Dhr.Beukema ons meer vertellen
over de Floriade. Tot ziens op 31 augustus.
Gemma van Benschop.

Beeldentuin de Zanderij ‘s-Graveland
 
Wanneer: Vrijdag 16 september
Waar: 10.30 uur vertrek vanaf de Willisstee per auto
Beeldentuin de Zanderij  ligt op een mooie plek aan de
Oude Meentweg 2 in ‘s-Graveland.
Daar worden wij om 11 uur verwacht. Eerst drinken we
koffie. Een keer koffie + gebak is € 5. Tweede kopje koffie
is € 2,50. Dit kan uitsluitend CONTANT worden
afgerekend! Neem dus voldoende contant geld mee!
Na de koffie worden wij rondgeleid door de

Na een hele mooie en warme zomer (die nog lang niet
voorbij is!) beginnen we woensdag 31 augustus om 10.00
uur in de Willisstee met onze traditionele Open Ochtend.
(zie voor meer informatie over deze lezing de Vooruitblik
op de volgende pagina!)
Neem vooral uw vriendin, buurvrouw en bekende mee om
haar te laten kennis maken met uw vereniging! Met deze
ochtend beginnen met het tweede deel van ons
jaarprogramma.
Onze beide organisatrices, Lenie Celie en Gemma van
Benschop, hebben al een nieuw programma klaarliggen.
Geef u dus bijtijds op en betaal, zodat teleurstelling en
onzekerheid vermeden worden.

Op 19 mei hebben we officieel afscheid genomen van het
ons vertrouwde Jacobafonds. Dit fonds houdt op 31
december 2022 op te bestaan. Tot die tijd is er gelegenheid
om via onze adviseuse Tiny Baer (0297-272600) een beroep
te doen op dit fonds.

Op 21 september a.s. wordt het 110-jarig bestaan van onze
Koninklijke N.V.V.H. officieel gevierd. Onze leden hebben
reeds daarvoor tijdens onze ALV een kleine traktatie
ontvangen. Ons 50-jarig jubileum wordt begin volgend jaar
(officieel op 14 februari 2023) gevierd. Wij zijn dus al bezig
met de voorbereidingen. Wij houden u op de hoogte.

Naast al het nieuws over de oorlog in Oekraïne, de
klimaatveranderingen, de energieproblemen, is er vanuit de
media (TV Een Vandaag) ook belangstelling voor de
veranderende positie van de vrouw in het gezinsleven en in
de arbeidsmarkt in onze Nederlandse samenleving. 

Onze NVVH heeft daarin nog steeds een belangrijke rol.
Om deze veranderingen in beeld te brengen is er een
interview afgenomen met onze landelijke voorzitster Dieny
Scheffer en met de voorzitster van Maassluis. Dit interview
duurde twee uren, maar is deels reeds uitgezonden op 19
augustus. (verwacht wordt dat dit onderwerp vervolgd zal
worden op andere tijdstippen.)  

Het tweede deel van ons seizoen begint weer en we hopen
dat de corona-maatregelen ons niet beperken.
Een goed begin ……(u kent de uitdrukking !) We hopen u
dan ook op 31 augustus om 10.00 uur in de Willesstee te
mogen begroeten!
 
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard
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Muziekmiddag o.l.v Greetje Haan
 
Wat: muziekmiddag, woensdagmiddag 19 oktober Willisstee.
Wanneer: Aanvang 13.30uur.
Er gaat geen dag voorbij of mensen luisteren naar muziek
op radio, televisie, of kijken naar muziekfilmpjes op you-
tube. Mensen willen graag ook zelf kunnen zingen, en gaan
op zangles. Muziekpedagoge Greetje Haan neemt een
aantal van haar leerlingen deze middag mee die voor ons
gaan zingen, ieder met een verschillende, bijna professionele
stijl.
Gemma van Benschop.

Maandag 5 sept., vanaf de Willisstee 1.30 uur.
Bij voldoende auto’s gaan we naar de zwarte schuur in
Vinkeveen, om daar een prachtige rondwandeling te maken
bij Botshol.

Maandag 19 sept. maken wij vanaf de Willisstee 1.30 uur
een Rondje Wilnis.

Maandag 3 okt. Lange wandeling vanaf Willisstee 1.30 uur
Met voldoende auto’s vertrekken we naar Haarzuilen om
daar rond het kasteel een wandeling te maken in prachtige
herfstkleuren.

Maandag 17 okt. vertrek in Mijdrecht voor korte
wandeling, vanaf de pakeerplaats Oosterlandweg Wickelhof
en lopen daar een rondje park.

Wandel je mee?

Museumbezoeken

Museumbezoek dinsdag 6 september 2022 aan museum
Boijmans v Beuningen in Rotterdam.
Het depot Boijmans v Beuningen is het eerst publiek
oegankelijke kunstdepot ter wereld!
Bezoekers zien het resultaat van 173 jaar verzamelen. Meer
dan 151.000 verzamelde kunstwerken opgeslagen bij elkaar.
Naast de objecten zijn alle werkzaamheden die komen
kijken bij het beheer en onderhoud te zien. Natuurlijk is
ook een bezoek aan het ernaast gelegen museum de moeite
waard.
Aanmelden bij Lenie, Tini of Miek voor vrijdag 2 sept.
Vertrek dinsdag 6 sept met bus 123 om 9.39 vanaf de Burg
de Voogdlaan naar Woerden en vandaar met de trein naar
Rotterdam. Meestal is er wel gelegenheid om te lunchen,
maar een boterham meenemen kan natuurlijk ook!.

Museumbezoek vrijdag 21 oktober 2022 aan de Nieuwe Kerk
te Amsterdam.
Tentoonstelling: 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, maar ook
persoonlijke verhalen en herinneringen van Juliana.
Aanmelden bij Tini, Lenie of Miek voor dinsdag 18
oktober. Eventuele toeslagen op de normale toegangsprijs
zijn nog niet bekend! Vertrek vrijdag 21 okt om 10.56 vanaf
de Burg de Voogdlaan met bus 126 naar station Bijlmer
Arena en vandaar met de metro richting centrum.

beeldentuin. Ongeveer half 2 gaan wij weer terug naar
Wilnis. Er kunnen 3 auto’s parkeren op het terrein van de
Zanderij. Overige auto’s parkeren langs de weg tegenover
de ingang van de beeldentuin.
Opgeven voor deze dag kan bij Gemma van Benschop, tel.
nr: 064370241.

Lezing “Gaudí” o.l.v Dhr.Butink

Wat: Lezing op 5 oktober in de Willisstee.
Wanneer: 10 uur.
Antoni Gaudí was een Catalaanse architect. Rond 1900
ontwierp hij markante gebouwen en objecten vooral in
Barcelona. De Sagrada Familia is Gaudi’s bekendste
gebouw. Het werk van Gaudí valt onder de art nouveau
jugendstil. Dhr.Butink neemt ons met beeld en verhaal, mee
langs al het moois wat Gaudí heeft nagelaten.
Gemma van Benschop.
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Vakmanschap = meesterschap:

Op 1 januari 1990 heeft Nelie Groenendijk deze
boekwinkel, waarin zij al jarenlang werkzaam was,
overgenomen. Haar liefde voor lezen is er van jongsafaan
geweest. Thuis werd er veel gelezen, er waren altijd veel
boeken in hun huis, naast bibliotheekboeken.
Als basisopleiding heeft zij MAVO met daarnaast alle
diploma’s voor de opleiding Boek- en Kantoorboekhandel
en natuurlijk ook de ondernemingsdiploma’s. Zij en haar
vier parttime medewerksters hebben de kwaliteit van deze
boekwinkel door hun deskundigheid en servicebereidheid
voortgezet en verder uitgebreid tot de boekwinkel waarop
Mijdrecht met recht trots kan zijn. Voor een goed advies
behoef je niet naar een grote stad, maar kun je hier terecht!
Nelie woont zelf ook in Mijdrecht en weet dus wat er leeft
en doet dus ook mee aan plaatselijke activiteiten. Naast

Over deze vaak moeizame weg willen onze adverteerders
ons graag vertellen!
Elke zich zelf respecterende stad moet toch wel een echte
boekwinkel hebben! Zo’n winkel waar je niet alleen
tijdschriften en populaire boeken kunt kopen, maar waar je
heerlijk kunt rondsnuffelen en waar je deskundig advies
kunt vragen over de aankoop van een boek voor jezelf of
een vriendin of voor je kleinkind. (om de liefde voor lezen te
leren kennen!). Ja, zo’n boekwinkel is nu boekhandel
MONDRIA !
Op 31 mei 1976 is Henk Mondria op advies van zijn nichtje,
die hier in Mijdrecht woonde, met zijn boekwinkel
begonnen. Zijn nichtje wist dat Henk (van huis uit
wiskundige!), helemaal verzot was op boeken en vooral
antiquarische boeken en strips, een eigen boekwinkel wilde
beginnen. Zij nodigde hem hier in Mijdrecht uit en hoewel
hij in Leiden woonde, is hij hier in het toen nieuw in te
richten winkelcentrum zijn winkel begonnen en er gebleven.
Henk en zijn vrouw hebben jarenlang deze boekwinkel
geleid met in het begin een klein hoekje in de vitrine met
antiquarische boeken en vooral antiquarische strips (zoals
de stripverhalen van Olie B . Bommel!)

literatuur en lekkere leesboeken worden er ook wenskaarten
met postzegels verkocht. Ook is er een grote sortering van
tijdschriften, stripboeken, kookboeken, sportboeken,
reisboeken, en thrillers. En natuurlijk een zeer grote
sortering kinderboeken voor elke leeftijd. Ook feestartikelen
(w.o slingers, ballonen e.a) behoren tot het assortiment.
Schoolboeken en wetenschappelijke studieboeken zijn alleen
op bestelling leverbaar. Ook is er een zeer uitgebreide en
populaire collectie schoolartikelen: pennen, schriften,
pakpapier, agenda’s, ringbanden, rugzakjes etc.    
Boekwinkel Mondri is een zelfstandige boekhandel en dus
niet gebonden aan een nationale boekhandelketen.
Hierdoor kan Nelie haar eigen assortiment samenstellen.
Deze zelfstandigheid komt helaas steeds minder voor in
Nederland.
Is de e-reader geen bedreiging voor het papieren boek? Nee,
de e-reader gaat wel mee op vakanties, maar het
aanraakbare en besnuffelbare boek blijft toch. Ook heeft
boekwinkel Mondria een sociale functie: men komt er graag
voor advies en om te snuffelen! Het is ook een rustpunt in
het winkelcentrum. Ook wordt er advies gegeven over
voorlezen en  over speciale boeken voor leesclubs en voor
het  taalonderwijs aan scholen.
Tijdens de verbouwing aan het winkelcentrum de
Lindeboom werd haar vaak gevraagd of toch ook deze
boekwinkel kon blijven. Men raakt gehecht aan een goede
boekwinkel en men vertrouwt op de kwaliteit van het
product want: lezen doe je je hele leven!
Vakmanschap is gegroeid tot Meesterschap en daardoor is
deze boekwinkel Mondria een onmisbaar fundament voor
de Mijdrechtse winkelstand! 

Trudy Barnhard

 advertentie
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Terugblikken

Wandelingen van 25 april, 2 en 16 mei

25 april ‘22.
Door Wickelhof tussen koolzaad en fluitenkruid naar de
vaart; daar maken we een draai terug door parkje de
Meyert, vernoemd naar voormalig dorpshuis en sporthal.
In dit parkje doet de gemeente aan ecologisch groenbeheer
en is een grote variatie aan bomen en struiken met een
soortenrijke kruidlaag; daardoor komen hier veel vogels
voor.
En zo keren wij weer terug naar het begin punt.
2 mei ‘22.
Vanaf de Willisstee in de auto naar 's-Graveland, om daar
te wandelen door het bos met zijn rododendronvallei. Véle
soorten en kleuren, die in deze tijd prachtig in bloei staan.
16 mei ‘22.
Maken wij de korte wandeling vanaf winkelcentrum
Vinkeveen.
We lopen dan door het parkje en maken een wandeling
achter de Waverbanken.
Keren dan weer naar de Heulweg, Herenweg en Kerklaan
en komen weer bij ons beginpunt aan. Leuk om eens een
slinger te maken door zo’n buurt.

Steeds waren de groepjes wandeldames klein maar wel fijn
om met elkaar zo te wandelen.
We starten weer als het seizoen, begint in september. Heb je
zin, sluit je dan aan.
Tot ziens in september 2022. Lenie 

Voorjaarslunch, 11 april
 
In plaats van het gebruikelijke etentje met Nieuwjaar dit
jaar een uitgestelde versie: een voorjaarsetentje.

 Voldaan naar huis na een gezellige lunch met een grote groep dames

Station Bijlmermeer, wachtend op onze trein richting Den Haag

Bezoek museum Mauritshuis
 
Op 20 april zijn we met de museumgroep naar het
Mauritshuis in Den Haag geweest.
Deze keer gingen we over station Bijlmer Arena. Onderweg
zagen we de bollenvelden in volle bloei. 
Vanaf station Hollandspoor liepen we via Chinatown langs
een restaurant waar we koffie hadden gedronken naar het
museum. 
De tentoonstelling had de naam IN VOLLE BLOEI. Buiten
het museum stonden al bakken met
voorjaarsbloemen. Binnen waren veel mooie schilderijen
met bloemstillevens. Maar natuurlijk liepen we ook door
het museum om o.a het bekende werk van het meisje met de
parel van Johannes Vermeer te bewonderen.
Nadat we nog op het plein met elkaar wat gegeten hadden
gingen we terug. Nu met de trein over Woerden.
Miek van Muiswinkel

Algemene ledenvergadering / muzieklezing 28 april
 
Ondanks het feit dat juist deze dag de mooiste en warmste
dag van de week zou zijn vgls de weersberichten, bezochten
toch nog een aanzienlijk aantal dames de
ledenvergadering. Hulde aan deze plichtsgetrouwe leden. 
Hulde ook aan Agnes, die net een lintje had gekregen. De
voorzitter memoreerde dit feit en constateerde dat nu twee
leden van het bestuur geridderd waren!
Trudy onze befaamde voorzitter, werkte daarna duidelijk en
in korte tijd de agenda af.
Wij, als leden, vonden dat eigenlijk het hele bestuur een
lintje verdiende: mede dankzij hun inzet hebbben wij, als
leden, erg leuke contacten onderling  en daarnaast zoveel
leerzame momenten op cultureel, literair en sportief
gebied. Het meeleven met elkaar, vaak verwoord in een
kaartje, een bloemetje van het bestuur geeft je het gevoel dat
je er bij hoort, dat je er toe doet .. (lees verder vlg blz)
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Dat is in onze tijd echt van van levensbelang..

Na de pauze liep het helaas wat mis ….
Eerst had onze tafel dat niet in de gaten omdat we zoveel bij
te praten hadden… Dat ging gepaard met lachen en
herkenning van hilarische situaties. Daarbij kregen we een
heerlijke traktatie van het bestuur bij de thee of koffie.
Helaas bleek na enige tijd, dat de voordracht van beeld en
muziek van de wals in Wenen niet in beeld gebracht kon
worden ….. Zo sneu voor iedereen! Echt een gemis, want bij
deze muziek van Strauss of Schubert horen beelden ter
ondersteuning ..
We kregen het koud .. en de voorztter gaf ons toestemming
de zaal te verlaten. 
Zo verdrietig voor iedereen..
Margriet Dekker

Algemene ledenvergadering 28 april
 
Wij hadden een jaarvergadering in de grote - beetje erg
grote - zaal van de Willisstee. Er waren aardig wat dames in
de benen geklommen, om het afgelopen jaar achter ons te
laten, vooral corona.
In de pauze een heerlijke versnapering, alvast vooruit op
ons jubileum.
De pauze was aardig lang, vanwege de "techniek", wat niet
meewerkte (altijd potlood en papier bij de hand, zegik
altijd!). Na eindeloos proberen door een handjevol
vrouwen, niet gelukt. Mevrouw Alice van Rossum, met
haar "toverdoos" heeft ons gered en toch nog uitleg van de
Weense wals laten horen, zien komt misschien nog eens
later! Al met al even een samenzijn.
Willy Lely
 

Rondleiding Urbanuskerk Nes, 6 mei

Op vrijdagmiddag 6 mei waren we met onze groep te gast in
de prachtige Urbanuskerk in Nes aan de Amstel. We
werden hartelijk ontvangen door Peter Overdijk en Marc

van Lammeren in de mooie bestuurskamer van de pastorie.
Hier vertelde Peter ons de boeiende geschiedenis van de
parochiekerk: over de rol van bouwpastoor en
parochieherder Martinus van Zanten, de jonge architect
Joseph Cuypers, over de naam Urbanus en de inzet tijdens
de bouw van veel lokale vakmensen. 

Na deze interessante inleiding was het tijd om de mooie
kerk binnen te stappen. De prachtige glas in loodramen, het
lijnenspel in het metselwerk, de diversiteit van steensoorten
met het gotische houten plafond gaven direct een unieke
indruk. Wat een schitterende kerk! Voor onze
vrouwengroep nam Marc speciaal de tijd om ons te
vertellen over de afbeeldingen van bijzondere vrouwen in
deze kerk. Zo vertelde hij over de mystica Teresa van Avila,
over St. Liduina van Schiedam, St. Barbara, Maria
Magdalena en ook St. Anna, de moeder van Maria. We
bewonderden de prachtige kruiswegstaties die waren
uitgevoerd in knappe tegeltableaus. Peter wees ons zoveel
moois en wist ons zoveel te vertellen. Hij sloot af met
prachtig orgelspel en zong het mooie Ave Maria. Heel
bijzonder! Onze groep heeft genoten van de mooie
rondleiding door Peter en Marc. Heel hartelijk dank aan
hen en aan Gemma voor het organiseren van deze fijne
middag.
Rina Bakker
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Slotuitje Keukenhof, 11 mei

Heenweg eerste stop bij Rozen en Radijs in Burgerveen,
waar we genoten van de koffie met gebak en de uitleg van
de kweker over het kweken.
Daarna reden we door naar Wassenaar waar we de lunch

gingen gebruiken; wel even een omweggetje langs de kust
om even de zee te zien bij Noordwijk.

En na al het mooist en lekkers onderweg: op naar de
Keukenhof waar we heerlijk de tijd kregen om rond te
wandelen.
Lenie Celie

11sept.-okt.2022



Bezoek Tuschinsky theater

Op 29 april vertrokken we met 20 dames naar Tuschinski in
Amsterdam. We werden welkom geheten door Esther, die
onze rondleiding verzorgde. Ze vertelde over hoe Abraham
Tuschinski uit Polen naar Rotterdam kwam. Om geld te
verdienen voor de overtocht naar Amerika, ging hij zijn
beroep van kleermaker weer uitoefenen. Hij startte hotel
Polska, dat trouwens in de Tweede Wereldoorlog

Museum-Plus-bus, 17 mei
 
Ik beloofde een stukje te schrijven over onze museumdag in
Den Haag, maar eigenlijk is dat geen goeie beslissing. Ik
ben n.l. niet van de schilderijen. Bij mij thuis hangt er van
alles aan de muur - zoals glas, ijzer, hout, koper, maar
beslist geen schilderijen. Ik heb er niks mee.
Maar waarom was het dan toch zo'n mooie dag? Nou: een
bus vul vrolijke mensen, waarvan er veel toch een grote of
kleine handicap hebben. Hoe mooi is dat!
Bovendien hadden we in dat museum een hele leuke gids.
Zij leidde ons door de jaren heen en vertelde hoezeer de
schilderkunst veranderde. Van zeer preuts tot alles mag.
Heel interessant.
Dan wil ik ook nog even aandacht vragen voor onze Lenie
en Gemma. Het kost best veel moeite om steeds weer iets
leuks voor ons te organiseren. Ze passen op ons en zorgen
dat alles goed verloopt. En natuurlijk is het voor ons wel
heel gemakkelijk om niet die verantwoordelijkheid te
hebben. Dames, bij deze: dank jullie wel!!
Ans Korver

weggevaagd is. Ook begon hij een bioscoop Tania, als snel
was hij in het bezit van drie bioscopen.
Hij bekeek Amsterdam en kocht het pand in 1919. De
verbouwing duurde maar liefst drie jaar, het pand werd van
alle moderne snufjes, zoals elektriciteit voorzien.
Tuschinski was zijn tijd ver vooruit, hij zorgde voor een
crèche, zodat zijn personeel en de bezoeksters geen zorg
over hun kinderen hadden.
In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers
Tuschinski als plek om te relaxen. Tuschinski was Joods, hij
werd gevangengenomen. 
Er is nog steeds een VIP ruimte, waar nu feestjes worden
gegeven. Pathé nam tenslotte het pand over, nadat diverse
eigenaren het gebouw slecht onderhouden hadden. Na dit
interessante bezoek is een aantal dames in Amsterdam
gebleven voor de lunch en sommigen voor een film. Het was
een goed georganiseerd en belangwekkend uitje!
Henriette Grashoff-Berkel 

17 mei, dagje uit met Museum plus bus van de
Vriendenloterij.
Met 80- en 70-jarigen met chauffeur Frits van de
Vriendenloterij naar Museum voor moderne kunst in Den
Haag, aankomst 11.00 uur. Precies 11.00 uur in het
museum, daar de lunch gebruikt, goed en gezellig. Toen na
het indelen van de groep wat met veel geharrewar en heen
en weer geloop i.v.m.  welke kleur je was ingedeeld, dit was
te zien op de sticker die je opgeplakt kreeg, konden wij met
onze groep en rondleider (soms lijder) gaan kijken en
luisteren. Hij vertelde leuk en veel, o.a. over Tsjechische
kunstenaar Alphonse Mucha. Jammer dat ik geen foto mee
kan sturen want wat schildert die prachtig, mooie op elkaar
afgestelde kleuren in zijn schilderijen. 
Maar ook Piet Mondriaans expositie was er, waar we
overigens geen tijd voor hadden, reden om er nog eens heen
te gaan. Rodin kwam ook aan bod. Wandelende
strandbeesten van Theo Jansen. Geraamtes zelfstandig
bewegend in de wind gemaakt van elektriciteitsbuizen.
Zoveel gehoord en gezien, jullie kunnen zelf een kijkje gaan
nemen, de moeite waard.
Om 17.00 uur weer in Wilnis waarna iedereen, na de
chauffeur en Lenie en Gemma bedankt te hebben, heerlijk
moe maar blij naar huis zijn gegaan.
Lieve groet van Lies Verbraak
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Bestuursactiviteiten

Van alles wat

Bestuursvergadering: 11 oktober
Verschijningsdatum Maandbericht nov-dec.: 25 oktober

Ik heb genoten van het gezellige boeketje. dat al snel
gebracht werd na mijn ernstige val en niet minder van de
mooie bloemenkaart vol namen, nadat ik niet mee kon met
de museumbus. Omzien naar elkaar! Hartelijk dank.
Tini Baer
                                                       

Hieronder nog een foto van mijn boeket bloemen dat ik
kreeg van het bestuur. Bedankt daarvoor!
Het gaat goed met mij, verschillende medicijnen nu te
gebruiken om de bult kleiner te krijgen en de klier schoon
voor de operatie en bestraling, dus nog wel even bezig.
Verder heb ik nu wel één abonnement op het LVG elke
week wel 2 onderzoeken en dan nog telefoon afspraken, dus
geen gebrek aan aandacht. Maar wel gek: zo denk je ik ben
gezond en zo zit je in dit schuitje maar goed, ik ga ervoor.
Groet Lenie.
 

Voor mijn kleindochter was ik vaak op zoek naar zilveren
sieraden. Ringetjes en soms vond ik een theelepeltje. Nu
blijf ik meer in de buurt. Dichter bij huis.Zo was ik de
laatste Koningsdag in Mijdrecht en zag ik deze twee
eierdopjes die mij aan een klein meisje liet denken. Het was
eigenlijk bedtijd. Maar dat meisje dacht er toch anders over.
Als een wervelwind vloog zij in haar nachtjapon en met
pumps van haar moeder aan de duur uit. Vertederend die
kleine voetjes in zulke grote schoenen.
Irmgard Besse
 

Lees eens een boek, bijvoorbeeld: “ De bijenhouder van
Aleppo” van Christy Lefteri. 
 
Nuri en Afra wonen met hun zoontje Sami in Aleppo, Syrië.
Nuri heeft samen met zijn neef Mustafa een handel in
honing. Ze koesteren hun bijenvolken en hebben het goed.
Maar alles verandert als de oorlog begint. De bijenkorven
worden vernietigd en Mustafa vlucht. Een bom verwoest
het leven van de kleine Sami. Afra is sindsdien blind. Zij en
Nuri vluchten eveneens, via Istanbul en Athene, naar Zuid
Engeland. Het wordt een zware reis, de
vluchtelingenkampen zijn vol en de angst heerst.
Dit boek heeft een bijzondere opbouw, want binnen ieder
hoofdstuk wordt zowel het heden als het verleden verteld.
De toestand in de vluchtelingenkampen is
waarheidsgetrouw weergegeven: de schrijfster was in 2016
en 2017 werkzaam in een opvangcentrum voor
vluchtelingen in Athene. Overvol met angstige mensen.
Mensen die hun huis moesten verlaten, hun land moesten
ontvluchten en een vreselijke en gevaarlijke reis moesten
maken om eindelijk ergens aan te komen waar het hopelijk
veilig is.
De relatie tussen de hoofdpersonen is moeizaam, omdat
ieder te veel in zijn eigen verdriet ondergedompeld is. Afra
bevindt zich in een afwezige toestand omdat ze haar zoontje
heeft verloren en blind is. Nuri lijkt eerst heel sterk, maar
gedurende het verhaal blijkt dat hij waanvoorstellingen
heeft. Naarmate het verhaal vordert blijkt, dat ze elkaar in
evenwicht houden en nodig hebben. Langzaam komen de
liefde en de intimiteit weer terug.
Wat een prachtig boek. En een universeel verhaal. Zeker de
moeite waard om te lezen!
Liesje Veeneman
Besproken in de leeskring o.l.v. Henriette Grashoff

Wie belooft en niet wil doen, is gelijk een mager
hoen, dat wel kakelt op haar stok, maar geen eieren
legt in ’t hok (Liesje Veeneman)

Onbekende bron. Als mensen zeuren: 
Als ik gemekker wil horen koop ik wel een geit.

Op de muur van het Rijksmuseum: 
Het segghen is maer wind, maer doen dat is een ding!
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