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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        ---        47ste jaargang        ---        januari 2020
Bestuur     0297-

Voorzitter   T. Barnhard, Conincksmeer 37, 3645 WH Vinkeveen 26 25 78

Vice-voorzitter   A. Schmidt, Dr.Mees ten Oeverlaan 24, 3648 XB Wilnis 28 43 40

Secretaris   M. van Krugten, Verfmolen 63, 3642 ZJ Mijdrecht 24 19 72

Penningmeester + ledenadm.   W. Kerkhoven, Daalder 14, 3641 LK Mijdrecht 28 55 70

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 2019, 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 2018.

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. 
Andere activiteiten moeten contant betaald worden.
Deelname aan excursies is pas definitief als de betaling bij
de penningmeester binnen is.
 
Jacobafonds
Voor aanvragen kunt u contact opnemen met onze
adviseuse: Mevrouw T. Baer, Penning 33, 3641 LP
Mijdrecht tel: (0297) 27 26 00
 
Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 2 januari 2020 bij: Agnes Blokker,
Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen, tel. (0297) 582482,  
e-mail: agnes@nessersluis.net
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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

Wel en wee
Als u hoort dat één van onze leden ‘zoveel’ jaar getrouwd is,
in een ziekenhuis is opgenomen, of langdurig ziek is, meldt
het dan s.v.p. bij Gemma van Benschop, tel. 06-43702415.

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

 

Jaarprogramma 2019 - 2020

Maandag 6 januari Avond Nieuwjaarsetentje in de Veensteker, Vinkeveen

Donderdag 16 januari Ochtend Stedelijk Museum Amsterdam

Woensdag 22 januari Middag Kaaspakhuis Woerden

Woensdag 5 februari Ochtend Muzieklezing Mozart en Nederland

Maandag 24 februari Middag Ledenvergadering / Lezing de Baat

Zondag 8 maart Middag Vrouwendag: High Tea, Chocoladehuisje, Mijdrecht

Donderdag 19 maart Middag Lunchconcert MCO Hilversum / Lunch de Jonge Haan

Woensdag 25 maart Middag Wandeling Vinkeveen

5-13 april   Bloemsierkunst in de Bavo Haarlem

Donderdag 23 april Ochtend Verhalenvertelster Elza Vis

Donderdag 14 mei   Voorjaarsuitje

* Let op, in het programma kunnen nog wijzigingen komen!!!
* U kunt u pas opgeven voor een activiteit als het in het maandbericht is aangekondigd.
* Als u meegaat met een excursie en u besluit na afloop hiervan op eigen gelegenheid naar huis te gaan of nog langer te
blijven, meldt u dit dan s.v.p. aan degene die de excursie heeft georganiseerd of aan degene met wie u op de heenreis bent
meegereden. Dit voorkomt onnodige complicaties. Bij voorbaat dank.
* Mocht u naar een bijeenkomst of lezing willen en niet op eigen gelegenheid kunnen komen, meldt dit dan bij een van de
bestuursleden (voor telefoonnummers zie pag. 3). Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.
* Introducés betalen € 2,50 voor het bijwonen van een lezing of bijeenkomst.
* Let op!! Bij verhindering tot 14 dagen vóór de datum van een excursie, betaalt u 50% van de totale kosten. Daarna kan
geen geld meer worden teruggestort. Wij moeten alles een week van tevoren hebben betaald!

 

Van het bestuur
Vindt u ook niet dat de maand december een van de drukste
maanden van het jaar is met Sinterklaas, Kerstfeest en Oud
en Nieuw? Ook allerlei afspraken en verplichtingen moeten
deze maand afgehandeld worden. Maar als de zon schijnt en
de bomen nog een beetje kleuren, dan is dat allemaal goed
te doen.
Ook door onze activiteiten in deze maand december, zoals
de kerstmiddag, het museumbezoek in Delft en als nieuw
begin het vertrouwde Nieuwjaarsetentje, dit maal in
Vinkeveen bij de Veensteker, is het een feestelijk afscheid
geworden met een stralend begin. 

Ook binnen ons Koninklijk NVVH/Vrouwennetwerk is er
actief overleg gaande over onze toekomst. Op 29 november
j.l. waren Ans Schmidt en ik met 33 anderen aanwezig op
het voorzittersoverleg in Amersfoort met het Algemeen
Bestuur. Er staan een aantal veranderingen op de landelijke
agenda, die voor ons allemaal belangrijk zijn.
Vanwege het ontbreken van bestuursopvolging bij sommige
afdelingen moeten deze afdelingen helaas hun activiteiten
stoppen en dus de afdeling opheffen. Hierdoor neemt het
totale ledenbestand af (ondanks een toename van 860
nieuwe leden in 2019 !).
Het kritisch bekijken van de centrale uitgaven heeft ertoe
geleid dat er bezuinigingen op het administratieve vlak (w.o
de huur van de kantoorruimte en het gehele of gedeeltelijke
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ontslag van de ondersteuning door Tiny Renne) overwogen
worden. Natuurlijk is het definitieve besluit van de
Ledenraad bepalend. Om reden van bezuiniging en
efficiëntie zal ons ledenblad Denken en Doen na 103 jaren
actieve dienst ophouden en in haar plaats komt nu een
Ledenbrief, die 6 maal per jaar digitaal uitkomt, d.m.v. uw
e-mail. Natuurlijk is daarvoor nodig dat wij, als afdeling uw
e-mail adres in ons ledenbestand hebben. Indien u dit nog
niet gedaan heeft, dan kunt u dit alsnog doen door uw e-
mail adres door te geven aan ons afdelingssecretariaat: secr-
wilnis@nvvh.nl. In deze Ledenbrief zullen een aantal vaste
onderwerpen uit Denken en Doen terugkeren. Ook de
website (www.nvvh.nl)waarop de Nieuwsbrief staat (waarin
o.m mededelingen van het AB) zal per 1 januari vernieuwd
worden.
We staan er misschien niet elk moment bij stil dat wij als
afdeling De Ronde Venen deel uitmaken van een meer dan
100 jaar bestaande en landelijk bekende vereniging: het
Koninklijk NVVH/Vrouwennetwerk. Door deze band zijn
wij als plaatselijke afdeling zowel landelijk als
internationaal verbonden met andere vrouwenorganisaties
zoals NVR(= Nederlandse Vrouwen Raad), VVN (=
Vrouwen van Nu), Passage en ACWW(= Associated
Country Women of the World).
Wat doet onze landelijke vereniging allemaal voor ons als
afdeling ? Wat valt er allemaal onder deze zgn. paraplu-
functie? Ik noem u nu de belangrijkste taken:
• Rechtszekerheid. Het Kon.NVVH/Vrouwennetwerk is een
rechtspersoon en deze positie geeft voor alle afdelingen
rechtszekerheid (d.w.z juridische bijstand en - advies). Ook
zorgt zij voor de verzekeringen vanwege de bestuursfunctie
voor alle bestuursleden.
• Vanuit de Centraal Bureau wordt de website, de

Nieuwsbrief en de Ledenbrief verzorgd, eveneens de
ledenadministratie. De afdelingen geven steeds hun
ledenaantallen door met huisadres en e-mailadres.
• Het Algemeen bestuur neemt initiatieven samen met de
andere vrouwenorganisaties die tot maatschappelijke
bewustwording en zelfs tot veranderingen leiden  t.b.v.
vrouwen. Denk aan de openbare-toilet-toegankelijkheid, de
privacy-streep. Voor dit komende jaar hebben wij als
afdeling het thema “Zorg” (m.n. voor ouderen) vastgesteld.
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (24 februari a.s )
wordt hierover door het servicepunt De Baat uitgebreid
informatie gegeven.
• Over alle activiteiten georganiseerd door de plaatselijke
afdelingen wordt centraal informatie verzameld over de
kwaliteit en de prijs van deze activiteiten. Het geven en
ontvangen van tips is een betrouwbare bron voor onze
organisatoren bij hun keuze voor een activiteit.
• En zoals ik al eerder noemde, geeft onze band met
landelijke en internationale vrouwenorganisaties ons een
stem in de wereldpolitiek (b.v. in de VN). Denk hierbij aan
het Manifest voor Vrouwen Vluchtelingen en Veiligheid.

Vooruitblik

Nieuwjaarsetentje
Nog even een reminder voor het Nieuwjaarsetentje: dat zal
op maandag 6 januari zijn, vanaf 17.30 uur.
Waar: De Veensteker, Achterbos 20, 3645 CD Vinkeveen.
Parkeren kan schuin hier tegenover.
U kunt u niet meer opgeven hiervoor. Maar heeft u dat wèl
gedaan: controleer dan svp. of u ook de betaling daarvoor

gedaan heeft!!! Bij bijna elke activiteit moet Gemma of
Lenie de mensen weer bellen en eraan herinneren dat de
opgave pas telt als u betaalt heeft. Niet betaald? Neem dan
onmiddellijk contact op met de penningmeester. Anders
moeten we u helaas schrappen van de deelnemerslijst!!!
 

Dit stukje Van het Bestuur is door deze uiteenzetting extra
lang geworden. Maar zo op het einde van het jaar is het
goed om ook eens stil te staan bij zaken, die we eigenlijk als
vanzelfsprekend beschouwen, zoals onze verbinding met het
Centrale Bestuur.
Wij hopen u ook weer te mogen begroeten bij onze
activiteiten in 2020, te beginnen op 6 januari bij ons
Nieuwjaarsetentje. Wij wensen u gezellige Feestdagen en
een goed begin van 2020!
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard
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Vooruitblik

Stedelijk Museum
Stedelijk museum Amsterdam, Migranten Artiesten in
Parijs, donderdag 16 januari
Kunstenaars die het wilden maken, trokken begin twintigste
eeuw naar Parijs.
Dat succesvolle kunstenaars als Chagall, Picasso en
Mondriaan migranten waren, wordt zelden belicht.
Hoe vonden zij hun weg in een vreemd land? Daarover gaat
Chagall, Picasso en Mondriaan in het Stedelijk Museum.
Het museum plaatst hun werk en van lotgenoten in een
ander licht.
 
We vertrekken van de halte Burg. de Voogtlaan in Wilnis
om 10.21 met bus 130 naar Uithoorn en nemen daar de bus
richting Leidseplein.
Aanmelden bij Lenie, Tini of Mieke.

Vooruitblik

Kaaspakhuis Woerden
Woensdagmiddag 22 januari ‘20, een complete koe-tot-kaas
beleving.
Het Kaaspakhuis is de plek waar alles op het gebied van
kaas samenkomt. Het jaren ‘30 pand aan de Emmakade is
volledig gerenoveerd. Op deze prachtige plek krijg je de
kans om een kijkje te nemen in de keuken van het moderne
kaasmaken. Kijk mee in de kaasmakerij en zie hoe de
handelaren hun kaas opslaan.
Na het bezoek willen we even een kopje koffie drinken op
het kerkplein. Dit op eigen kosten, waarna we weer met bus
of auto naar huis vertrekken.
In het Kaaspakhuis worden we rondgeleid door een gids.
Kosten rondleiding duur 45.min., €6.00 p.p. Opgeven voor
maandag 13 jan.’20.
Betaling vooraf bij opgave aan NVVH rek.nr: zie
maandbericht.
Wij vertrekken met bus 123 naar Woerden vanaf halte
Molmlaan 13.08 uur. Wij lopen dan gezamenlijk door
centrum naar haven 15 à 20 min.
Ook is er de mogelijkheid om met de auto te gaan; dit wel
bij aanmelding aangeven; evt.meerijders betalen dan
meerijkosten en parkeerkosten. Bij auto’s kan dan
vertrektijd 13.30 zijn vanaf de Willisstee. Vlakbij is een
parkeergarage of Emmakade 3441 AJ Woerden.

Opgeven bij Lenie Celie tel .nr: 0297-283819 bij kerst- en
nieuwjaarsbijeenkomst of museumbezoek.

Vooruitblik

Mozart en Nederland

Lezing Mozart en Nederland o.l.v Alice van Rossum.
Jaarlijks wordt het nieuwe jaar ingeluid met het
Nieuwjaarsconcert uit Wenen, waarbij veelal muziek wordt
gespeeld van Mozart. 
Aan het eind van dit concert speelt  de Wiener
Philharmoniker steevast "An der schone blauwe Donau"!
Mozart heeft heel veel muziek geschreven. En hij is een
periode in Nederland geweest. Waar is hij toen
geweest? Welke muziek schreef hij toen?
Vragen waar we, aan de hand van dagboekfragmenten,
krantenberichten en luistervoorbeelden bij stil zullen staan.
Gemma van Benschop
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Van de excursie naar het Provinciehuis zijn veel
foto's. Een deel staat hier, de overige foto's en een
verslagje vindt u op bladzijde 11.
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Terugblik

Doedelzak en trom
Met een enthousiast -goede middag- begon de heer George
Alblas 's-morgens om 10 uur zijn ontzettend leuke en
interessante verhaal over de doedelzak. De doedelzak is
eigenlijk een wapen en dient om de vijand af te schrikken,
en gaat altijd mee met het leger.
Maar alvorens iets te spelen vond er eerst een hele
verkleedpartij plaats. Het duurde wel even voordat alle
versierselen, de trommelstokken, en het zwaard, op hun
plaats zaten. Maar het zag er uiteindelijk prachtig uit.
Helaas werd de kilt, de rok dus, alleen maar vóór gehouden

Terugblik

Lezing Mary Cassatt
Berthe Morisot en Mary Cassatt: Twee eigenzinnige
vrouwen van het impressionisme.
Lezing door de heer Michiel Kersten
Aan het eind van de 19e eeuw was het kunstenaarschap nog
steeds een mannenwereld. Zelfs getalenteerde vrouwen werd
afgeraden kunstenaar te worden. Als vrouwen wel
schilderden, hingen ze doorgaans hun penseel aan de wilgen
als ze eenmaal getrouwd waren en kinderen hadden
gekregen. 
De Franse schilderes Berthe Morisot (1841-1895) die in
1874 trouwde met Manets broer Eugene, en de
Amerikaanse Mary Cassatt (1844-1926) waren
uitzonderingen. Morisots zus Edma was eveneens een
getalenteerde schilderes, maar zij stopte toen ze getrouwd
was.  Na het huwelijk hielden welgestelde dames zich
voornamelijk bezig met lezen, borduren en tekenen.
Berthe Morisot begon haar loopbaan met het naschilderen
van kunst in het Louvre, weliswaar gechaperonneerd door
haar moeder. Dat gaf echter wel een kans in contact te
komen met andere schilders. Later ging ze ook in de
buitenlucht schilderen. Ze schilderde veel moeders met
kinderen, haar bekendste schilderij is “De Wieg” (haar zus
Edma en haar baby).
Mary Cassatt afkomstig uit Pennsylvania, ging voor haar
studie naar Parijs, waar ze les kreeg van Thomas Couture.
Ze neemt deel aan 4 van de tentoonstellingen van
impressionisten. Ze was gepassioneerd strijder voor
vrouwenkiesrecht, kreeg veel waardering voor haar werk.
Ze was niet getrouwd, leefde voor de kunst. In 1914 kreeg
ze staar, waardoor ze stopte met schilderen.
Het was een leerzame ochtend.
Ineke Spruit

Terugblik

Bezoek Hermitage
en niet aangetrokken, en daar zaten we nou allemaal op te
wachten..
De stof voor de kilt is 7,5m lang en wordt op de ruit
gevouwen. Bij een regenbui (géén regencapes!) wordt deze
wollen stof dus loodzwaar, ook een probleem voor de
hoofdtooi, hoe hou je die recht op je hoofd??
Voor officiële gelegenheden wordt het optreden met de
doedelzak, bijvoorbeeld bij een Tatoo, tot in den treure en
tot op de seconde geoefend. De Britten (Schotten!) zijn
perfectionisten.
Na de pauze werd er door George op de doedelzak
gespeeld. Dat was in de zaal waar we zaten oorverdovend
door het lage plafond! De gymzaal ernaast was beter
geweest. Al met al bezorgde George (leuke naam voor een
doedelzakspeler) ons een hele leuke ochtend.
Marianne Akkerman
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Terugblik

Huis Marseille
Met 6 dames gingen we op 12 november op weg naar
Amsterdam. Het regende en wij konden niet vermoeden dat
dit de hele dag zou duren. maar daarom niet getreurd, we
hebben de grijsheid in de stad mede kleur gegeven door alle
paraplu's.

Dit museum toonde ons een prachtige collectie foto's van
fotograaf Berenice Abbott.
Op 20 jarige leeftijd in 1918 verhuist zij van Ohio naar New
York waar zij beeldhouwkunst studeert en terecht komt in
Greenwich Village tussen radicale kunstenaars en
bohemiens die door hun levensstijl buiten de Amerikaanse
maatschappij vallen.
In 1921 arriveert zij in Parijs en sluit zich aan bij de
artistieke gemeenschap in Montparnasse, onder schrijvers
en kunstenaars zijn veel Amerikaanse expats die
gedesillusioneerd door het zinloze geweld van de Eerste
Wereldoorlog hun heil zochten in Europa.
Schrijfster Gertrude Stein noemt hen de Lost Generation
waartoe ook Abbott behoort; die traditionele waarden in
twijfel trekt en een alternatief leven voorstaat, velen van hen
krijgt ze voor haar camera.
In Parijs begint zij met portretfotografie.
In 1926 kan ze met steun van de rijke Amerikaanse
kunstverzamelaar Peggy Guggenheim haar eigen studio in
Parijs openen. Zij vereeuwigt mensen in zelfbewuste en

krachtige portretten.
In 1929 gaat ze terug naar New York om deze stad van
contrasten en tegenstrijdigheden in foto's vast te leggen.
In 1935 kan zij dankzij subsidie van het Federal Art Project,
een overheidsinitiatief bedoeld om in de crisisjaren banen te
scheppen en de economie te stimuleren; Changing New
York noemt ze het project.
Zij weet van een foto van wolkenkrabbers met ronde
balkons een mooi lijnenspel te laten zien, en in de drukke
straten van New York lijken de mensen op foto's zich voort
te bewegen, ze weet kortom de levendigheid van de stad vast
te leggen.

Ik heb er van genoten en had het niet graag willen missen.
Naderhand bezochten we nog het Klederdracht museum,
ook de moeite waard en niet minder gezellig; hier
gebruikten we een koffie met kersenvlaai en slagroom en
dankzij de gastvrijheid van de vrijwilligers lieten ze ons nog
lang  nazitten.
Trijnie Zeeman

 advertentie
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Terugblik

Provinciehuis Haarlem
Op donderdag 21 november hebben we met een grote groep
kunnen genieten van de rondleiding door het provinciehuis
aan de rand van Haarlem. Een prachtig paviljoen aan de
Haarlemmerhout met een rijke geschiedenis is nu het
provinciehuis van Noord-Holland.

We werden hartelijk ontvangen door rondleiders Wil
Rosenhart en Kitty Koene. Ze namen ons in twee groepen
mee door de prachtige vertrekken en vertelden vol
enthousiasme over de geschiedenis en de vele objecten die er
te zien waren. We konden af en toe even aanschuiven aan de
grote mooie vergadertafels en hadden tijd om rond te kijken
en te luisteren naar de verhalen over de eerste eigenaar, de
schatrijke Henry Hope, die het pand liet bouwen voor zijn
grote kunstverzameling. Na hem woonden hier Lodewijk
Napoleon en Wilhelmina van Pruisen. In 1930 werd het
pand het provinciehuis van Noord-Holland. We genoten
van de mooie gerestaureerde meubels, parketvloeren,
originele bedden, wandtapijten en vooral ook de
schitterende moderne glazen kroonluchters. Wil en Kitty
hadden pracht verhalen over dit mooie paviljoen en namen
alle tijd voor ons.

Na de rondleiding liepen we langs de Haarlemmerhout naar
La Place voor een lekkere lunch. Dank aan Lenie voor het
verzorgen van deze fijne excursie!
Rina Bakker

Er zijn heel veel prachtige foto's van deze

excursie. Kijkt u vooral ook op bladzijde 7,

daar staan er nog meer.
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Lustrumconcert Regiokoor de Ronde Venen
 
Op 26 januari 2020 presenteert het Regiokoor een bijzonder
concert o.l.v. dirigent G.J.Hans. Er zullen werken
uitgevoerd worden van o.a. Michael Haydn, Mendelsohn,
Fauré en het prachtige Laudate Pueri van J.B. Pergolesi.
Ook de sopraan Klaartje van Veldhoven zal haar
opwachting maken en instrumentaal zal een orgelconcert
met orkest van G.Fr.Händel ten gehore gebracht worden.
Een feestelijk concert ter ere van het 3e lustrum van het
Regiokoor.
 
Datum          Zondag 26 januari 2020
Aanvang      15.00 uur
Locatie         RK kerk Johannes de Doper Driehuisplein 2 te
Mijdrecht/Wilnis
Toegang       € 17,50 ( incl. consumptie); tot 16 jaar gratis

Grote Vrouwen....
Ja, mist u hier niet een vaste rubriek? Ans Schmidt verrast
ons elke keer met boeiende informatie over een van onze
grote vrouwen. Deze maand slaat zij een keer over, maar als
u toch nog eens wil genieten wat zulke grote vrouwen
allemaal voor elkaar hebben gekregen, kijk dan eens op de
afdelingswebsite van onze NVVH. Daar vindt u er alvast
een paar.

Dementie: herkent u de signalen?
 
• Vergeetachtigheid
• Problemen met dagelijkse handelingen
• Vergissingen met tijd en plaats
• Taalproblemen
• Kwijtraken van spullen
• Slecht beoordelingsvermogen
• Terugtrekken uit sociale activiteiten
• Veranderingen in gedrag en karakter
• Onrust
• Problemen met zien
Op de website www.samendementievriendelijk.nl worden
bovenstaande signalen nader toegelicht.
 
Hoe kunnen we goed omgaan met dementie? 
Geruststellen
Praat op kalme toon, stel jezelf voor en zeg wat je gaat
doen. Probeer niet te corrigeren, maar wees juist
bemoedigend in het contact.
Oogcontact
Maak oogcontact om te checken of je wordt begrepen en
geef de persoon met dementie de tijd om te reageren.
Gebruik korte zinnen en stel eenvoudige vragen, liefst één
vraag per keer. Probeer geen vragen te stellen over het
recente verleden.
Even meedenken
Vraag de persoon met dementie of je mag helpen. Leef mee
met ideeën en wensen en betrek hem of haar bij de
oplossing. Benoem wat je gaat doen.
Dankjewel
Sluit het gesprek goed af. Dankjewel dat je iemand met
dementie hebt geholpen. Zo help je mee Nederland
dementievriendelijk te maken.

Van alles wat!
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Van alles wat!

Bestuursactiviteiten

Bestuursvergadering: 7 januari
Verschijningsdatum Maandbericht feb./mrt: 21 januari

Dank!
Voor het mooie boeket ter ere van ons 50-jarig huwelijk.
Fien Breewel
Bedankt!
Vanweg mijn gebroken pols ontving ik een prachtig boeket.
Dank daarvoor.
Wil de Graaff
 

Over de accu van uw mobieltje of tablet
 
Juist als u even wil bellen is de accu van uw smartphone zo
goed als leeg! Hoe kunt u er voor zorgen dat de accu het
langer volhoudt? Een rijtje tips daarvoor:
1. Gooi ongebruikte apps weg. Die moeten worden
bijgehouden en dat kost alleen maar stroom.
2. Sluit regelmatig alle openstaande apps. Op iPhone/iPad:
druk 2 x snel op de thuisknop; u ziet dan kleine vensters van
alle apps die u de afgelopen periode gebruikt heeft. Veeg ze
een voor een omhoog, dan sluiten ze. Scheelt in het
energiegebruik. (N.B.: u sluit ze alleen maar, u gooit ze niet
weg!). Op Android: ga naar het instelling-menu en open
daar de apps-sectie. Druk bij “actieve apps” een voor een
op de openstaande apps; in het venster dat u dan krijgt:
sluit de app af.
Andere mogelijkheid om alle openstaande apps te sluiten:
zet af en toe uw apparaat helemaal uit. Al die openstaande
apps nemen allemaal een beetje stroom, en ja, alle beetjes bij
elkaar hapt dat aardig wat energie uit de accu.
3. Als u langere tijd onderweg bent, zet uw apparaat dan in
vliegtuigstand. Dan zoekt ie niet steeds of er mailtjes of
appjes voor u zijn. Als u die wil lezen: zet dan pas de
vliegtuigstand weer uit. U krijgt dan in één keer alle
berichtjes binnen.
4. Verlaag de helderheid van het scherm; dat neemt meestal
veel energie. Als u op een later tijdstip het toch weer
prettiger vindt om dat te wijzigen: kan altijd.
5. Er gaan fabeltjes rond dat vaker opladen slecht zou zijn
voor uw apparaat. Onzin. Laat uw apparaat niet onnodig
aan de oplader liggen, warmte vinden ze niet zo fijn.
6. Tenslotte: een powerbank – een klein doosje – past in het
kleinste tasje, kan voor noodgevallen erg fijn zijn om bij u te
hebben, want daarmee laadt u uw apparaat onderweg op.
Te koop in uiteenlopende prijsklassen, van zo’n € 8 tot € 40
of meer.
Succes ermee,
Agnes Blokker

De Stichting Corantijn kan uw hulp goed
gebruiken...
 
Gaat u kleiner wonen? Bent u van plan eens een flinke
opruiming in uw huis te gaan doen?
Stichting Corantijn zamelt goederen in voor Suriname. Wat
doen zij? Onze hulpbehoevende medemens in Suriname een
steun in de rug geven door o.a. het versturen van 2-3
containers met hulpgoederen. In de komende vijf jaar zetten
we ons in voor kleinschalige duurzame projecten zoals het
Financieel Adoptieplan en kinderdagverblijf 't Arkje.
Daarnaast bieden wij hulp bij calamiteiten en acute
kleinschalige hulp.
Wat kan deze organisatie zoal gebruiken? Zomerkleding,
schoenen, linnengoed, verbandmiddelen en schoolmateriaal.
Maar ook: naaimachines, gereedschap, brei- en
haakmateriaal, beddengoed etc.etc. Daarnaast is er ook
behoefte aan nette en complete stoelen, eettafels en
(elektrische) fietsen. 
Als het klein materiaal is, kan het zo bij u opgehaald
worden. Van grotere artikelen willen wij graag vooraf een
foto toegestuurd krijgen.
DANK.
Stichting Corantijn, Utrechtseweg 73a, 3818 EB
Amersfoort, www.stichting-corantijn.nl, tel.033-4633424.

Vrouwen voor de lens | Stadsmuseum Woerden

De tentoonstelling 'Vrouwen voor de lens' laat foto's van
vrouwen van de 19e eeuw zien. Foto's uit deze tijd zijn
zeldzaam, omdat fotografie toen een nieuw en kostbaar
medium was dat alleen gebruikt werd voor bijzondere
momenten. Naarmate de tijd verstrijkt, komen er steeds
meer vrouwen voor de lens te staan en spelen zij een steeds
grotere rol in de fotografie.
Vrouwen uit Woerden en de omgeving worden voor het
voetlicht gebracht. Je kan portretfoto's maar ook foto's van
gezinnen of damesclubjes bekijken. Prachtige anekdotes
geven de vrouwen op de foto's een eigen gezicht en verhaal.
Tot en met 15 maart 2020.
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