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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      ---      48ste jaargang      ---      september  -  oktober 2020

Bestuur     0297-

Voorzitter   T. Barnhard, Dodaarslaan 99, 3645 JC Vinkeveen 26 25 78

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-1jan.'21   W. Kerkhoven, Daalder 14, 3641 LK Mijdrecht 28 55 70

Idem, vanaf 1 jan.2021   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

Contributie per 1 januari 2020, 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 2019.

Nood-telefoonnummer 06-43702415 of 06-25243961 alleen te gebruiken op dagen waarop activiteiten zijn en u contact wil
hebben met degene die de activiteit heeft georganiseerd. Dus niet voor het opgeven aan activiteiten of andere vragen.

Betaling contributie t.n.v. NVVH-Vrouwennetwerk,
Mijdrecht op rek.nr.: NL71INGB0004312138. 

Opzegging lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december.
Gaat u verhuizen, geeft u dat dan uitsluitend door aan de
ledenadministratie van uw eigen afdeling.

Betaling cursussen/bus-excursies
Als u zich opgeeft voor een cursus, rondleiding of
busexcursie, betaalt u het totale bedrag t.n.v. NVVH-
Vrouwennetwerk, Mijdrecht. op rek. nr
NL71INGB 0004312138 met vermelding van de
desbetreffende cursus of busexcursie. 
Deelname aan excursies is pas definitief als de betaling bij
de penningmeester binnen is. Belangrijk dus, als u zich
opgeeft voor een activiteit, om meteen ook de betaling te
regelen.
 
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

  2e Leesgroep olv. Henriëtte Grashoff

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 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

  Mieke Muiswinkel, tel. 77 68 84

Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 7 oktober 2020 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.

Email-adressen

Ook jouw emailadres is voor ons èn voor jou belangrijk!

Wij hebben nog lang niet van alle leden het
MAILADRES. En dat is jammer, want u mist nu de
tussentijdse nieuwsupdates.
En ontvangt u dus nog geen email van NVVH
vrouwennetwerk? Stuur dan een leeg mailtje naar secr-
wilnis@nvvh.nl, met als onderwerp het woord Mailadres.

En dan zijn er ook mensen die elk jaar hun e-mailadres
veranderen. Mocht dat bij u het geval zijn, dan ook aan
deze leden het verzoek: hou ons op de hoogte, dan blijft u
ook op de hoogte!
En heeft u ècht geen e-mailadres, dan is het ook belangrijk
om dat even door te geven. (dan bent u wel bijzonder!! u
hoort dan bij de 2% Nederlanders zonder internet en
email!!)
Bedankt voor uw medewerking!
 
*******************************************************

 
 

Bestuurswisseling
Per 1 januari 2021 legt onze penningmeester, Wilma
Kerkhoven haar functie neer. Wilma blijft deze functie
vervullen tot die datum, terwijl zij gelijktijdig de nieuwe
penningmeester, Wytske van Dijk, inwerkt. Hoewel Wilma
geen lid meer blijft van ons bestuur, blijft zij beschikbaar
voor advies. Door deze afspraken verloopt het uitoefenen
van de functie van penningmeester vloeiend. Wij zijn Wilma
en Wytske zeer erkentelijk voor deze werkwijze!
Voor het vervullen van deze functie en voor het toetreden
tot het bestuur is de instemming nodig van de leden - dus
van u! Wij vragen u dan ook om in te stemmen met deze
benoeming van Wytske van Dijk tot penningmeester per 1
januari 2021. Indien u daarmee niet akkoord gaat dan kunt
u ons dit laten weten door contact op te nemen met onze
secretaris, Margreet van Krugten, e-mailadres: secr-
wilnis@nvvh.nl
Namens het bestuur, Trudy Barnhard
 
Wilma Kerkhoven: onze penningmeester van 1 maart 2013
tot 1 januari 2021 ! 
Helaas is Wilma door opstandigheden genoodzaakt om
deze functie neer te leggen en daardoor geen lid meer te zijn

van ons bestuur. Vanzelfsprekend accepteren wij haar
weloverwogen besluit en wij zijn dankbaar voor haar
bereidheid om de nieuwe penningmeester in te werken en bij
te staan met haar deskundigheid.
Wilma is altijd vanuit haar jarenlange ervaring een actief en
meedenkend bestuurslid geweest en wij zullen haar inzet en
betrokkenheid zeker missen. Ook voor haar inbreng in het
landelijk penningmeester-overleg was veel waardering.
Op Wilma kon je altijd rekenen! Gelukkig blijft zij lid van
onze afdeling en kunnen wij altijd een beroep op haar doen. 
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard 

Bijdrage portokosten gevraagd
Een aantal (16) van onze leden ontvangt het Maandbericht
per post, omdat hun woonplaats buiten ons bezorggebied
van De Ronde Venen ligt. Vanwege de gestegen
portokosten vragen wij deze leden een vrijwillige bijdrage 
voor deze kosten; die kosten zijn 5 x € 1,88=€ 9,40 per jaar.
U kunt deze bijdrage voldoen op onze bankrekening: NL71
INGB 0004312138 t.n.v. NVVH-Vrouwennetwerk
Mijdrecht onder vermelding "bijdrage portokosten". 
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage! 
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Jaarprogramma 2020 - 2021
Lieve dames,

Helaas is er nog geen duidelijkheid over het verloop van het coronavirus.
Gemma en ik hadden voor ons nieuwe seizoen ‘20/21 een programma ingebracht, maar moeten dit uitstellen naar betere
tijden.
We hopen elkaar, zodra het weer mogelijk is, te ontmoeten bij een van onze lezingen of uitstapjes. We gaan ervanuit dat
het spreekwoord geldt: “Wat in het vat zit verzuurt niet”. Ook wij wensen Iedereen het beste !

De museumgroep wil wel een start proberen met een limiet aan deelneemsters. Opgeven voor een bepaalde tijd, zodat wij
dat kunnen doorgeven aan het museum. Maar we leggen wel de verantwoordelijkheid bij u zelf die meegaan!
Wij houden ons aan de regels van het RIVM!

De wandelgroep bestond dit afgelopen seizoen meestal maar uit 2 personen. Ook deze start willen we wel weer gaan maken
en het wordt dan de eerste maandag van de maand. 
In oktober vanaf de parkeerplaats van de Willisstee half twee (13.30 uur).
Het is dan de maandag 5 oktober, de sirene gaat! Wel met droog weer. We beginnen die eerste keer met een ronde in onze
eigen gemeente, dit keer in Wilnis.
De volgende keer, in november, starten we in Mijdrecht op de parkeerplaats van het Wickelhofpark, Oosterlandweg, op
maandag 2 november 13.30.uur. We lopen daar het park rond.
Dus bel en kom gezellig mee wandelen. De volgende keer wordt het in Vinkeveen, maar daar komt in het volgende
maandbericht de startplaats over.

Ik zeg: tot horens of ziens, Lenie tel.nr 283819.
Let op: ook voor de wandelingen gelden de RIVM-maatregelen.

Van het bestuur
vinden.
Vanuit het Hoofdbestuur van onze vereniging worden we
ondersteund d.m.v. de Ledenbrief, die u ook via uw e-mail
kunt ontvangen. Momenteel zijn er 41 afdelingen actief en
ook dit komende jaar kunnen er, indien mogelijk,
activiteiten georganiseerd worden rondom het thema
“Vrouwenhart” (omdat er verschillen zijn tussen mannen-
en vrouwenharten moeten de medische behandelingen
hierop afgestemd worden). 
Het Hoofdbestuur is na de ingestelde beperkingen (w.o geen
eigen locatie meer!) als volgt samengesteld: Dieny Scheffer,
voorzitter en secretaris, Leny Wezenhagen, penningmeester,
Blanche Jansma, vertegenwoordigster voor het ACWW en
Lydia van de Schilde, algemeen bestuurslid met in haar
portefeuille: thema’s en projecten. Ook in deze
samenstelling blijft ons Hoofdbestuur actief onze belangen
behartigen. 
Vriendschap en samenhorigheid met elkaar vormen naast
onze activiteiten toch zeker ook de basis voor onze
vereniging. Helaas dreigt door de coronacrisis deze band
onderbroken te worden.
Juist daarom hebben we als bestuur toch besloten, nu de
beschermende veiligheidsmaatregelen in de Willisstee

Dit is weer het eerste Maandbericht van het nieuwe seizoen !
Namens het bestuur heet ik u van harte welkom en we
hopen dat u deze coronatijd gezond en ondanks alle
beperkingen optimistisch bent gebleven en ook zult blijven.
Het vieren van de Internationale Vrouwendag begin maart
met een high tea in het Chocoladehuisje in Mijdrecht was
helaas de laatste keer dat we bij elkaar en met elkaar
mochten komen. Corona lag al op de loer, maar de
gedragsbeperkingen waren nog niet ingegaan.
Als u dit Maandbericht ontvangt is de zomer nog volop
bezig, soms zelfs met een hittegolf. Vakanties en uitstapjes
zijn beperkt door de coronamaatregelen en ondanks deze
beperkingen wordt er volop genoten van zon, zee, bossen en
steden. Laten we hopen dat dit uitbundige gedrag niet lijdt
tot een noodzakelijke verscherping van de corona-
maatregelen!  
Helaas moesten door deze crisis onze activiteiten voor de
komende periode uitgesteld worden. Laten we hopen dat er
blijvende medische oplossingen gevonden worden, zodat we
het normale (zover mogelijk!) leven weer  kunnen oppakken
en daardoor ook onze activiteiten weer doorgang kunnen
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Vooruitblik

Museum Jan
In overleg met het bestuur is besloten een start te maken
met de museumbezoeken. Voorwaarde is dat we ons
houden aan de geldende regels.
Dit houdt in:
a. Veiligheid in acht nemen.
b. Anderhalve meter afstand houden.
c. Mondkapje dragen, in ieder geval in het openbaar
vervoer.
d. Museumbezoek met maximaal 10 dames.
e. Meegaan eigen verantwoordelijkheid.
Als we ons aan deze regels houden, moet het lukken weer
musea te bezoeken.
 
N.B.: i.v.m. werkzaamheden in Wilnis  is het nu niet
mogelijk buslijnen en vertrekhaltes aan te geven, bij
aanmelding volgt nadere informatie!
Ook is het raadzaam i.v.m. corona een boterham mee te
nemen.
 
MUSEUMBEZOEK op woensdag 16 september 2020
MUSEUM JAN v.m Jan vd Togt in Amstelveen.
Jan Cremer : Noordwaarts 2010-2020.
Al circa 65 jaar schildert Jan Cremer (1940) met woorden en
penselen zijn avontuurlijke leven.
en
Roy Lichtenstein (1923-1997) Pop Art in Print .
Lichtenstein is een van de bekendste kunstenaars in de
Amerikaanse pop art. Van afbeeldingen uit stripboeken,
advertenties en beroemde schilderijen.
De wereldberoemde “Crying girl” en "Still Life" van
Picasso  zijn hiervan voorbeelden.
 
Opgeven voor 9 september bij Lenie tel.nr 283819 / Miek
tel.nr  776884 / Tini tel.nr 272600

optimaal zijn (de Gemeenteraad en de ouderenbond komen
er bij elkaar!) om met u, de leden, weer bij elkaar te komen
en met elkaar te genieten van elkaar en van de koffie of de
thee! 
In dit Maandbericht vindt u meer informatie en de datum
voor deze bijzondere activiteit! Wij hopen u hier in de
Willisstee weer in levende lijve te mogen begroeten. 
Vanzelfsprekend blijft het volgen van de gedragsregels van
kracht en wij zullen er samen met u op toezien. We blijven
verantwoordelijk voor onszelf maar zeker ook voor elkaar!
(ook geldt dit natuurlijk voor het samen met elkaar
reizen!). 
We gaan vol goede moed gezond en optimistisch ons nieuwe
seizoen tegemoet. Via ons Maandbericht en de e-mail (geef
uw e-mailadres door aan onze secretaris!!) houden we u op
de hoogte. 
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard

bestuursvergadering op corona-afstand

uw redacteur zat op die lege stoel
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Vooruitblik

Stadsmuseum Woerden
MUSEUMBEZOEK op donderdag 15 oktober 2020.
Stadsmuseum Woerden
IN DE VREEMDE
Dit is een expositie met textielkunst, aansluitend op he
Bonifatiusjaar.
Vaste collectie: Het ontstaan van Woerden.
 
Aanmelden voor 8 oktober bij Lenie tel.nr 283819 / Miek
tel.nr 776884 / Tini tel.nr 272600

Terugblik

Bezoek Van Gogh-
museum
Met 7 Vrouwen-Netwerk dames naar tentoonstelling “In
the Picture" in het van Goghmuseum Amsterdam. Na bus
en koffie doken we de Kunstenaarsportretten in. Direkt
keken we onze ogen uit, wat een prachtige
schilderkunst! Vanzelf veel van Vincent van Gogh, wat kon
hij tekenen en schilderen. Maar ook van veel anderen zoals
o.a.Edward Munch, Therese Schwartze, Toorop, Cezanne
enz. in vele stijlen.
Ook foto's en tekeningen over van Gogh's leven en werken,
heel mooi.
De portretschilderijen gaan over gelijkenis, uitdrukking en
innerlijk van de schilders.  Of misschien zelfs kopieëren van
een imago. Zoals in deze tijd de selfies die mensen maken.
Tijd voor koffie, thee en lekkers boven in restaurant met
prachtig uitzicht over de stad ! Met veel mooie indrukken
weer op huis aan. Nog naar jas van Nel gezocht in de
garderobe......maar...... ze was al als 1ste in Uithoorn toen
de rest kwam. Ha ha.
Onze dank voor het werk van Lenie en Mieke.
Nel Ouwerkerk

Wat we nu weten, was dat het de laatste dag was dat de
museums open waren, voor het coronavirus hard toesloeg
en dat er vele deuren moesten sluiten. Het was een
tentoonstelling met zelfportretten van hem en andere
kunstenaars en tijdgenoten.
We stapten met zeven dames in de bus en vóór we het Van
Gogh museum bezochten zijn we eerst even koffie gaan
drinken in het restaurant van het Stedelijk museum, wat
allemaal op het Museumplein in Amsterdam bij elkaar ligt.
Het was een prachtige tentoonstelling, mooi om de
verschillende stijlen te zien.
We lopen meest ieder op zijn eigen gelegenheid door de
tentoonstelling heen en spreken op een bepaalde tijd weer af
in de winkel van het museum om even te snuffelen of iets te
kopen en ons te verzamelen. Om weer met elkaar terug te
gaan naar huis. Het was weer een geslaagd museumbezoek
met elkaar.
Wie weet ben jij er de volgende keer bij? 
Tot ziens Tini, Miek, Lenie.
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"GROTE VROUW" WAS BIJNA "GROTE MAN"
GEWORDEN
 
Ik zal jullie vertellen hoe dat zit.
In deze tijd van corona viel het mij op dat omroep MAX
heel attent is voor de ouderen in onze maatschappij. Het
Max ouderenjournaal wat elke dag op TV komt en ook
goede documentaires. Zo ook  De kinderen van Truus
(Truus Wijsmuller), waar ik al eerder in ons maandbericht
een grote vrouw aan wijdde.
Zo mailde ik Jan Slagter wat vragen voor ons
maandbericht, zoals: waar komen al de ideeën vandaan en
waarom krijgen de ouderen de aandacht?  Ook dat Max
eerder aan de ouderen dacht met zijn Max ouderenjournaal
dan de Anbo. In deze mail bedankte ik hem voor zijn mooie
programma’s en vertelde dat ik ook over Truus in ons
maandbericht had geschreven, omdat er in ons
maandbericht altijd over GROTE VROUWEN  een stukje
staat.  Zo dacht ik: wat zou het leuk zijn als grote vrouw
eens voor een keer een GROTE MAN zou worden. Er
volgde een bedankje voor de complimenten, maar helaas is
hij niet in de gelegenheid om persoonlijk met mij in gesprek
te gaan. Er bereiken hem dagelijks zoveel verzoeken dat hij
hierin scherpe keuzes moet maken. Hij wenst ons succes met
ons maandbericht en de vereniging en blijf gezond. 
 Het leek mij leuk omdat jullie dit te laten weten.
 Hou vol en blijf gezond, groetjes Ans Schmidt.
 
 
 
GROTE VROUWEN:
TETJE DE JONG, 2 mei 1918-21 januari 1999
 
Theodora (Tetje) de Jong was de eerste betaalde
vrouwelijke politiecommissaris in Nederland. 
Tetje werd geboren in een doktersgezin in Uithoorn. Ze
ging naar het Vossius Gymnasium in Amsterdam en daarna
naar de Universiteit van Amsterdam.
 Al tijdens haar rechtenstudie toont Tetje de Jong interesse
in criminaliteit en opsporing. Na haar weigering in 1943 de
loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetters te
ondertekenen mocht ze geen colleges meer volgen. Vanwege
haar weigering kreeg zij als bestuurslid van de AVSV (een
studentenvereniging) een berisping. Uit geldnood gaat De
Jong aan de slag als typiste bij de gemeentepolitie, waarvoor
ze wel de loyaliteits- en ariërverklaring tekent. Na de
bevrijding speurt ze bij de politieke opsporingsdienst ‘foute’
Nederlanders op. In deze baan leerde zij de
politieorganisatie van binnenuit kennen. Omdat zij goed
kon formuleren mocht De Jong de dagrapporten schrijven:
samenvattingen van alle rapporten van verschillende
politieafdelingen. Na de oorlog werkte De Jong als
rechercheur bij de Politieke Opsporings dienst, waar zij

onderzoek deed naar politieke delinquenten. Daarbij kwam
haar rijbewijs goed van pas: met de donkerblauwe
Plymouth van haar vader reed zij door het land om ‘foute'
Nederlanders op te sporen. Toen de opsporingsdienst in
1946 werd opgeheven, trad zij in dienst van de
Vreemdelingendienst, aan de Oudezijds Voorburgwal in
Amsterdam.
Zelf ging ze wonen op het Olympiaplein nr 121.Vanwege
haar inzet en juridische kennis werd zij gevraagd om
inspectrice te worden bij het gemeentelijk politiecorps, maar
op aanraden van haar vader besloot ze eerst haar studie af
te maken. Dat lukte en in 1948 werd zij de rechterhand van
de hoofdcommissaris. Ze gold als flink en kordaat en haar
leidinggevenden maakten zich enigszins zorgen over haar
opvliegende karakter. Vanaf die tijd maakte ze een
bliksemcarrière door. Pas in 1954 deden de eerste
vrouwelijke agenten hun intree bij de Amsterdamse politie,
in datzelfde jaar werd zij hoofdinspectrice. Zij passeerde de
mannelijke collega’s, zelfs een van hen ging in beroep, maar
zonder succes.
Haar benoeming tot politiecommissaris in Amsterdam op 1
januari 1964  (inmiddels 45 jaar) haalt de landelijke pers:
nog niet eerder was een vrouw zo hoog gestegen binnen het
politieapparaat. Zij droeg nooit een uniform en was volgens
ingewijden een charmante persoonlijkheid, die de ‘ziel’ van
het korps belichaamde. Zij werkte hard, nam altijd tassen
vol stukken mee naar huis, maar leidde geen eenzaam
bestaan. Zij woonde samen met haar eveneens ongehuwde
zuster. Binnen het korps kende zij bijna iedereen en dankzij
haar sterke geheugen onthield zij alle persoonlijke details.
In 1990 trouwde ze – inmiddels 71 jaar – met haar neef,
Goffe Miedema en ging wonen in Drachten (Friesland).
Bij haar overlijden in 1999 is de eerste vrouwelijke
politiecommissaris nagenoeg vergeten: op een bericht in het
korpsblad na.
Tot een volgende vrouw,
Blijf gezond, Ans Schmidt.
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Terugblik en vooruitblik

Bloemengroet en koffie-
ochtend
Corona heeft niet alleen onze activiteiten behoorlijk
overhoop gegooid, maar ook dit Maandbericht heeft er last
van. Hoe zit dat? Normaal gesproken krijgt u van mij altijd
eerst vooruitblikken over de komende activiteiten en daarna 
de terugblikken. We hadden als bestuur besloten om
voorlopig geen bijeenkomsten te organiseren; dat eerste deel
met de vooruit- en terugblikken was al gereed voor de
drukker. Maar daar komt nu toch een klein beetje
verandering in: velen willen zo graag weer eens contact. En
daarom heeft het bestuur in de vergadering van 10 augustus
tòch alsnog iets gepland. Leest u vooral verder.
 
In april hebben we alle leden laten weten dat we elkaar in de
moeilijke coronatijd graag wilden steunen. Daarom kreeg
iedereen een bloemetje of een plant bezorgd namens onze
afdeling. Die geste werd enorm gewaardeerd: daar kwamen
veel reacties op!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar nu we van diverse kanten horen dat organisaties al
weer fysieke bijeenkomsten houden, willen wij dat ook weer
graag proberen: elkaar ècht ontmoeten.
 
Op dinsdag 6 oktober, van 10-12 uur,

in de culturele (grote) zaal van Willisstee, koffieochtend voor
alle leden. U krijgt 2 kopjes koffie of thee met wat lekkers
erbij. Kosten: geen. Vooraf aanmelden dit keer niet nodig!
En voor alle duidelijkheid: natuurlijk gebeurt alles volgens
de RIVM-regels.

Leer ook whatsappen
Communicatie in coronatijd. Tja, omdat allerlei leuke,
gezellige activiteiten wegvielen, bleek hoe ongelooflijk fijn
en handig het is dat u een computer, tablet of mobieltje
heeft. Daarmee kunt u skypen, facetimen, zoomen of hoe al
die beeld-bel-technieken ook heten. Heeft u ook zoveel
gewhatsappt of gemaild? Heerlijk dat dit bestaat, zo kon u
contact houden.
Maar misschien geldt dit allemaal niet voor u. U hebt nooit
geleerd om met dergelijke apparaten om te gaan, u dacht
dat het erg moeilijk was, dat u wel zonder kon… Maar toen
zat u thuis en was contact met de buitenwereld in coronatijd
opeens lastig. 
Voor het gebruiken van die digitale apparaten is met
Whatsapp leren werken is een goede start. Nee, niemand is
te oud om het te leren, het is meer een kwestie: wilt u het
leren? De 2e vraag is of u een mobieltje heeft waarmee dan
kan. Hoeft helemaal niet zo’n duur en hiepermodern ding te
zijn, als er maar van die kleine plaatjes (appjes) op staan
kan het vaak al wel. Misschien mag u wel een exemplaar
van iemand overnemen. Wat heeft u verder nodig: een
geldige simkaart (het werkt met 06-nummers) en wifi. Zo
zien die mobieltjes er ongeveer uit:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met zo’n mobieltje kan ik u leren whatsappen. Wat is dat?
Gratis bellen, en als u wil, ook met beeld erbij, en gratis
foto’s sturen en ontvangen via dat ding. Beslist niet moeilijk
om te leren, en echt hartstikke leuk. U zult het zien: er gaat
een wereld voor u open. Gezellig even bijpraten met uw
vriendin? Heerlijk. Een nieuwe foto van uw kleinkind? Zo
blijft u op de hoogte.
 
Er moet helemaal niets, maar als er een paar dames zijn die
dit willen leren: in een paar lesjes help ik u op weg. Daarna
appt u heerlijk zelf met iedereen waarmee u dat wil. Heerlijk
makkelijk en gratis!
Agnes Blokker
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Corona biedt ook nieuwe mogelijkheden

Tijdens de coronacrisis vielen veel leuke en gezellige activiteiten weg. Geen bridgeclub, geen sportactiviteiten, niet op de
kleinkinderen passen, theaterbezoeken bijna allemaal gecanceld, etc. etc. Contact met vrienden en familie vaak alleen op
afstand. Een mens zou er haast moedeloos van worden.
Nu zullen velen van u hopelijk een beetje een nieuwe weg hierin gevonden hebben. We kunnen wel bij de pakken gaan
neerzitten, maar deze corona-ellende is echt nog niet binnenkort voorbij. Maar kijk eens naar de positieve kant: er zijn
inmiddels heel veel initiatieven gekomen waardoor u via uw mobiel of tablet toch een beetje “op stap” kunt.
Op onze NVVH-website (https://www.nvvh.nl/afdelingen/afd.php?paginaID=477) heb ik een speciale corona-pagina
gemaakt met veel tips en ideeën die ik van allerlei mensen ontving.
 
De suggesties die daar staan:
Musea. U kunt gratis en voor niks – èn coronaproof vanaf uw eigen mobieltje of tablet – allerlei musea bezoeken. Zo kunt
u bijvoorbeeld allerlei tentoonstellingen eerst eens op proef bekijken om te zien of u daar echt naar toe wil.
 
Kijk eens rond in het Limburgs Museum in Venlo
https://kuula.co/share/collection/7lZwr?fs=1&vr=1&zoom=1&thumbs=1&chromeless=1&logo=1&logosize=49
 
Of naar het Rijksmuseum: https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken

Zin in een wandeling door een mooi natuurgebied? Ook dat kan:
Bijvoorbeeld film: De nieuwe wildernis
https://www.npostart.nl/de-nieuwe-wildernis/25-12-2014/VARA_101372340
 
Of deze: Wild op de Veluwe
https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/01-01-2019/AT_2109499
 
Bent u een enthousiaste lezer? Voor iedereen - ook als u geen lid van de bieb bent - zijn er gratis e-boeken beschikbaar.
Kijk maar eens naar de mogelijkheden. De uitleg hoe het werkt staat erbij.
Hier is de link: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html
 
Een gratis cursus om de vogels om het huis beter te leren kennen vindt u hier:
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-vogelcursussen
 
De Keukenhof is dit seizoen niet geopend. Maar u kunt die wèl via deze link gaan bezoeken. Echt de moeite waard!! 
https://www.youtube.com/watch?v=fENQY0jjMHc
Veel plezier ermee, en sterkte voor de komende tijd!
 
N.B.: Het makkelijkste gaat bovenstaande als u dze websites bezoekt via die corona-pagina van onze site. Dan hoeft u
alleen de link maar aan te klikken, en niet alles over te tikken!

11sep.-okt.2020



Nostalgie en terug in de tijd
Door de corona zaten we de afgelopen periode noodgedwongen meer binnen dan anders. Voor sommige mensen betekende
dat dat ze hun schuur of zolder eens goed gingen opruimen. De milieustraten van de gemeentes hebben dat gemerkt: bij het
afvalstation van onze gemeente stonden lange rijen. Enkele kringloopwinkels moesten zelfs een tijdelijke innamestop
afkondigen; ze konden de toevoer simpelweg niet aan.
 
Er waren ook mensen die eindelijk eens tijd vrij maakten om oude foto’s en herinneringen te ordenen! Waar corona toch
maar weer goed voor is.
In het tijdschrift “Plusonline” (gratis te lezen op www.plusonline.nl) stonden erg boeiende verhalen rond nostalgische
thema’s. Weet u nog: op zaterdag allemaal in de tobbe, de spelletjes die we toen speelden, de Saroma-puddinkjes, allerlei
specifieke uitspraken van opa’s en oma’s, zwemles aan de hengel, etc. etc. Beslist leuk om eens terug te kijken.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maar de allermooiste vind ik nog altijd het filmpje van “onze sterke generatie”, te zien op https://www.nvvh.nl/docs/
andere_generatie.mp4.
 
Agnes Blokker

 advertentie
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Van alles wat!

Dank u wel!

Huifkar de/tuincentrum
Voorbij Groep Wilnis/fundering
Zuylen van schilders
Reijm Horeca
Rijdes tuincentrum
Bonne Nuit
Versteeg Culinair
Dirkedaen Meubel/antiek
Rendez Vous
Het Rechthuis
De Strooppot
Tof Lunchroom
Yperen van mode
Alexanderhoeve

De Vinkeveense Groentehal
Haan de poelier
Jumbo vinkevveen
Koek verwarming&sanitair
Slagerij Terpstra
Vishandel Sier
Mondria
van der Zwaard
Hartel Nant
Hema 
Architecten H. van der Laan
Prinselijk Proeven
Kokido
Groot Gelijk mode

Aan de adverteerders in ons Maandbericht van het Koninklijk NVVH/Vrouwennetwerk, afdeling De Ronde Venen
 
Wij danken uw organisatie voor het ondersteunen van onze afdeling door het plaatsen van uw advertentie. Met uw
advertentie bereikt u 110 huishoudens en dus uw klanten! Ook vragen wij onze leden dan ook juist bij u te kopen. In deze
moeilijke tijden hebben we elkaar meer dan ooit nodig en moeten we elkaar steunen. Dank voor uw steun.
Namens het bestuur van de afdeling De Ronde Venen,
Trudy Barbard, voorzitter

Bestuursvergadering: 12 oktober
Verschijningsdatum Maandbericht nov-dec.: 25 oktober
Voorzittersoverleg: 6 november

Lieve dames,
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik mocht
ontvangen na mijn ziekenhuisverblijf.
Ook dank voor de mooie kaarten. Ik ben er nog niet, maar
tijd heelt alle wonden.
Hartelijke groet,
Sini Borst

Bestuursactiviteiten

Over QR-codes
 
Ongetwijfeld heeft u ze gezien: de codes met de zwarte en
witte blokjes. Wat betekenen die? Waar zijn ze voor?
Streepjescodes zullen de meesten van u wel kennen. In bijna
alle supermarkten mag u tegenwoordig zelf de
streepjescodes van uw boodschappen scannen, waardoor
het afrekenen sneller gaat en u prijsbewuster kunt winkelen.
In die streepjescodes past maar een beperkte hoeveelheid
informatie. En daardoor werd de QR-code geboren. Wat
kunt u met zo’n code?
Tik op uw mobieltje op een QR-lezer (een app die u gratis
kunt downloaden) en houd die boven die QR-code. Dan
zorgt het websiteprogramma (Edge, Firefox, Chrome etc.)
ervoor dat de bijbehorende website wordt getoond. Oftewel:
u hoeft dan geen websiteadres meer in te tikken! Probeert u
maar eens deze:
 
 
 
 
 
 
Als u erop gaat letten: u ziet die codes in advertenties, maar
bijvoorbeeld ook onderweg. Ik zag er een op een sluis
(daardoor kwam ik meer over die sluis te weten), maar ook
op een historisch kerkgebouw.
In Nes aan de Amstel is op Monumentendag in de lokale
kerk een hele rondleiding die gebaseerd is op die QR-codes! 
Succes! Agnes Blokker
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