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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      ---      november  -  december 2020
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-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

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 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.

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 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 30 november 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.

Dank u wel!
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
 

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

Het Jacobafonds is 95 jaar geleden opgericht door Jacoba
Mendez Calisch, toenmalig lid van het hoofdbestuur van
NVVH.
Het fonds stelt zich ten doel financiële hulp te geven binnen
het vrouwennetwerk.

Leden kunnen een beroep doen als zij:
a: Door ernstige huishoudelijke moeilijkheden in financiële
nood verkeren.
b: Als door verandering in de financiële positie het
lidmaatschap van de vereniging moet worden opgezegd.
In het laatste geval biedt het fonds een gratis lidmaatschap
en een extra bijdrage aan een activiteit b.v een excursie of
een nieuwjaarsetentje.
Schroom niet, indien behoefte aan ondersteuning een
beroep op het Jacobafonds te doen!
Uiteraard worden aanvragen strikt vertrouwelijk
behandeld.
 
Met een hartelijke groet van uw adviseuses:
Tini Baer tel 272600 e-mail tinibaer@kpnmail.nl
Margreet van Krugten tel 241972 e-mail secr-wilnis@nvvh.
nl  plaatsvervangend adviseuse

Jacobafonds
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Van het bestuur
Het zijn verrassende tijden !
De herfst heeft zich al aangemeld met zon en regenbuien en herfst-gekleurde bomen! De natuur versobert en de
coronaregels worden strenger. De natuur en de corona lijken samen te gaan! 
We hoopten eind augustus dat het de goede kant op zou gaan en dus organiseerden wij een gezellige koffie-ochtend op 6
oktober. Maar helaas moesten wij dit vanwege de toch weer strenger geworden corona-maatregelen afgelasten. Jammer,
heel jammer dat we elkaar voorlopig niet meer kunnen ontmoeten bij onze evenementen.
Zoals alle organisaties waarbij grote aantallen mensen betrokken kunnen worden, moeten ook wij alle evenementen voor
dit jaar uitstellen tot dit weer toegestaan en medisch verantwoord is.
Echter, onze museumclub en onze wandelclub kunnen met inachtnemen van de corona-beperkingen toch nog iets
organiseren. U kunt daarover contact opnemen met Lenie Celie (tel: 283819). Dus er is nog een mogelijkheid om samen te
genieten van de kunst en de natuur! 
Natuurlijk is er nog uw mail, de telefoon en de spontane ontmoetingen - op afstand - op straat, in het park, in het
winkelcentrum. We hebben elkaar nodig!  We zijn toch als mens van nature sociaal! 
Via uw mail bent u ook door de Ledenbrief geïnformeerd over de activiteiten van ons Hoofdbestuur. Ook door ons
Hoofdbestuur krijgen wij moed en geduld ingesproken.
U heeft het zeker ook al opgemerkt in de winkels: Sinterklaasartikelen worden al sinds augustus aangeboden en ook de
kerstartikelen worden nu al uitgebreid tentoongesteld.
Jammer eigenlijk: de herfst kan zo prachtig zijn en dat maakt dat het afscheid van de warme zomer geleidelijk gaat, zodat
je je kunt voorbereiden op de winter. 
Geniet van de herfst! 
Wij wensen u vooral een goede gezondheid, optimisme en creativiteit!
Wij hopen dat we via de mail en dit Maandbericht contact met elkaar kunnen houden! 
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard         
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Jaarprogramma 2020 - 2021
Zoals u weet, zijn veel activiteiten helaas afgelast. Wat staat er nog wèl op ons programma:
Lezen / begrijpen: de leesgroep onder leiding van Margreet van Krugten
Wandelen: 2 november - 7 december - 4 januari. Zie bij de vooruitblikken
Museumbezoek: 6 november - 8 december. Zie bij de vooruitblikken.
Mochten hier wijzigingen in komen, dan vindt u die op onze website www.nvvh.nl

Vooruitblik

Museumbezoeken
We proberen weer musea te bezoeken. Voorwaarde is dat
we ons houden aan de geldende regels.
Dit houdt in: Veiligheid in acht nemen - Anderhalve meter
afstand houden - Mondkapje dragen, in ieder geval in het
openbaar vervoer - Museumbezoek met maximaal 10
personen - Meegaan is eigen verantwoordelijkheid. Als we
ons aan de regels houden, moet het lukken musea te
bezoeken.
Ook is het raadzaam i.v.m. corona een boterham mee te
nemen.
-----------------------------------------------------------------------
Rijksmuseum Amsterdam, vrijdag 6 nov. 2020
Hoogtepunten van Italiaanse tekeningen
 
Werken van de grootste Italiaanse kunstenaars als Rafael,
Michelangelo, Carracci, Barocci, Canaletto, Tiepolo en
Piranesi. Met zijn tekeningen toont Rafael zijn talent om
met enkele lijnen een figuur neer te zetten. Verder zijn er
tekeningen van zijn leerlingen te zien. Daarbij ook een
aantal grote tekeningen, die voorbereidingen zijn voor
schilderijen, Italiaanse werken uit de periode ca. 1790-1825,
in Nederland nergens vertegenwoordigd.
We vertrekken om 11.51 van de halte Begraafplaats in
Wilnis met bus 130 naar Uithoorn en nemen daar de bus
naar Amsterdam.
Aanmelden voor 31 oktober bij Lenie - Miek - Tini
 
Catharijneconvent Utrecht op dinsdag 8 dec.2020
Tentoonstelling Body Language
 
Het museum toont de meest fascinerende verbeeldingen van
het menselijk lichaam uit het tijdvak 1300-1500. Het
menselijk lichaam werd in die periode namelijk op een
totaal nieuwe manier afgebeeld. Wat zat hier achter en tot
welke, in hedendaagse ogen, merkwaardige kunst leidde dit?
De laatmiddeleeuwse kunstwerken worden tegenwoordig
vaak met ongemak en onbegrip bekeken.
De kunst diende als hulpmiddel bij gebed en meditatie,
waarbij inleving van groot beland was. Juist daarom brengt
het museum de mooiste voorbeelden voor het eerst bij

elkaar en toont welke ideeen er aan ten grondslag liggen.
We vertrekken om 11 uur van de halte Begraafplaats in
Wilnis met bus 130 naar Breukelen en nemen daar de trein
naar Utrecht.
Aanmelden voor 1 dec bij bij Lenie - Miek - Tini
-----------------------------------------------------------------------
Terugblik museum JAN in Oud Amstelveen,
voorheen Jan van de Togt. Wij waren met vijf dames, vier
met mondkapje in de bus en één kwam met eigen vervoer.
In het museum was alles goed geregeld een looproute met
pijlen wees ons door alle zalen met de prachtig Zeegezichten
van Jan Cremer en zeefdrukken van Popart schilder Roy
Lichtenstein en dan de vaste Collectie Zeldzaam glaswerk
en de winkel met mooi glas en andere kunst.
Jan Verschoor kunstenaar / beeldhouwer woont aan het
museum. Hij heeft talrijke monumentale werken gemaakt
met vloeiende lijnen en had zijn kamer met kunst opengezet;
deze staat en hangt ook vol met prachtige kunstvoorwerpen
van hem zelf en anderen. Hij zat gezellig aan tafel en
maakte graag een praatje met ons.
Al met al weer even heerlijk te zijn in een fijn museum met
mooie kunst! Voordat we weer naar de bus en auto gingen
dronken we gezellig nog even een kopje koffie. Waar ook
een Jan ons allemaal op de foto nam. Een gezellige dag en
de moeite waard.
Groet, Tini, Miek en Lenie
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Vooruitblik en terugblik

Wandelgroep
Terugblik
De wandelgroep heeft de start gemaakt op 7 september.
Met drie dames en die hopen toch echt dat daar nog eens
een paar dames bij komen.
Wie weet? JIJ de volgende ronde in november?
Maar deze ging vanuit Wilnis, een rondje Wilnis met een
stuk polder .
Lopen door het boerenland; het gras was droog en de zon
scheen.
Dicht bij huis samen op stap, goed voor lijf en leden !
Tot ziens Lenie.

Terugblik
Het is maandag 5 oktober. En de sirene was om 12.00 uur
gegaan. Dus het is wandeldag voor de dames van de NVVH
De Ronde Venen. Na de oproep om mee te gaan waren we
niet met 1-2-3 dames maar met 4. Het rondje was in Wilnis;
de weervoorspelling was niet goed maar kijken of.
Ze komen en ja hoor! De twee dames, één uit Mijdrecht en
één uit Vinkeveen. Werd de ronde toch een openbaring; we
starten door het parkje naar de Ringdijk, langs het
monument van de dijkverschuiving en de verschoven dijk
door straten van Veenzijde 1 en Veenzijde 2 en de Maricken
en de laatste nieuwbouw. Uitkomend op de spoordijk, die
afgelopen tot het spoorhuis om zo Wilnis weer 
binnen te komen over de Past.Kannelaan / Wed. Van
Damlaan.
Want waar word je zo verwelkomd in een dorp met zo’n
bloemenpracht?

Het bleef droog en het was weer een gezellige wandeling van
6500 stappen.
We kijken uit naar de volgende wandeling.

Vooruitblik
Ondertussen al onze derde wandeling. Maandag 2 november 
13.30 uur.
Maar nu vanaf de parkeerplaats aan de Oosterlandweg bij
het Wickelhof park.
We lopen dan het park rond.
Lenie tel nr: 283819.

Maandag 7 december lopen we in Vinkeveen, starten 13.30
uur, voor het overdekte winkelcentrum.
Bij droog winterweer, kun jij het je al voorstellen ? 
En lopen dan een ronde door Vinkeveen.
Ook dan hopen we elkaar te ontmoeten en heerlijk te
stappen.
Lenie.

En dan komen we in het nieuwe jaar 2021 en maken de
balans op.
Starten dan parkeerplaats Willisstee 4 januari 13.30 uur.
En kijken dan waar het nieuwe jaar ons brengt.
Lenie.Past.Kannelaan, 5 oktober 2020

Past.Kannelaan dijkdoorbraak 26 aug. 2003

Pieter Joosterlaan 26 aug. 2003
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Grote vrouw:
Christine Lagarde, geboren 1 januari 1956, Parijs

Sinds 1 november 2019 de eerste vrouwelijke president van
de Europese Centrale Bank (ECB)
Een nieuw tijdperk gaat in en Lagarde neemt het stokje over
van de Italiaanse Mario Draghi. Zij is meer voor investeren
in economische en klimatologische belangen. Voordat zij bij
de ECB kwam bekleedde zij al een belangrijke functies; als
eerste vrouw hoofd bij Baker & Mc Kenzie en zij was de
eerste vrouwelijke minister van financiën van een G8-land
en de eerste vrouw aan het hoofd van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF). In mei 2011 kreeg zij bericht dat
Dominique Strauss-Kahn moet aftreden vanwege een
aanklacht voor aanranding. Ze overwoog al langer om
Strauss-Kahn op te volgen, zij stelde zich kandidaat. Al
gauw staat Lagarde als sollicitant tegenover een commissie
van 24 man. "Ik was de enige vrouw en had twintig minuten
met elk van de mannen afzonderlijk, met vijf minuten
ertussen". De volgende dag wordt ze ondervraagd door de
hele herenclub tegelijk. Ze maakte indruk op de mannen. In
het vliegtuig terug naar huis doet ze iets wat ze nooit doet:
ze drinkt een glas champagne. Niet veel later na haar
aantreden als directeur breekt de eurocrisis uit. De druk is
groot. Time zette haar op de cover, met de vraag ’Kan deze
vrouw Europa redden?’ 
En nu gaat ze het avontuur aan als president van de
Europese Centrale Bank sinds 1 november 2019.

Een klein inkijkje in haar leven. Ze groeide op in Le Havre,
waar haar ouders voor de klas stonden. Via een stage in
1981 kwam zij in Washington en belandde zij op het Parijse
kantoor van Baker&Mc Kenzie , een mondiaal
advocatenkantoor. Daar werkte ze als enige vrouw tussen
mannen. In 2005 verliet zij de VS, een jaar na haar scheiding
van Wilfried Lagarde met wie zij twee zoons kreeg. Op
aandringen van de toenmalige premier werd ze toen
staatssecretaris voor buitenlandse handel. In 2007 werd ze
de eerste vrouwelijke minister van financiën in een G8 -
land. Dat ze als vrouw werd geaccepteerd als minister van
financiën was al een prestatie op zich. De Franse politiek is
niet bepaald vrouwvriendelijk, het is zelf nogal een
machocultuur. The Financial Times benoemde haar in 2009
tot beste minister van financiën in de eurozone, omdat zij
het land goed door de crisis leidde. In 2011 was ze de eerste
vrouw aan het hoofd van het Internationaal Monetair
Fonds ( IMF). Nu staat ze aan het hoofd van een
organisatie waar niet minder dan 189 landen lid van zijn. Ze
slaagt erin om al deze landen aandacht te geven en speelt zo
een bindende rol in het internationale monetaire systeem.

Nu iets over haar zelf, zij dracht graag Chanel-pakjes en
Hermes-sjaals en met haar zilvergrijze korte coupe is ze een

elegante verschijning met haar imposante lengte van 1.80
meter. Een gezonde levensstijl helpt haar om haar drukke
leven vol te houden. Voor haar geen drank en vlees.
Lagarde, die in haar jeugd een verdienstelijk
synchoornzwemster was, zwemt graag in zee bij Marseille,
de woonplaats van haar vriend Xavier Ciocanti. Haar
geliefde, een zakenman uit Marseille, met wie ze sinds 2006
samen is. De ontmoetingen zijn overal waar ze elkaar maar
kunnen zien. Lagarde staat elke ochtend om zes uur op om
eerst drie kwartier te zwemmen. Lagarde slaapt niet in een
hotel zonder zwembad. Ze heeft altijd chocoladerepen in
haar tas, want met een lege maag kun je niet nadenken;
vindt ze. Ze spreekt perfect Engels. Ze woont nu fulltime in
Washington en haar tijd wordt grotendeels in beslag
genomen door reizen en vergaderingen.

Iedereen die ooit met haar te maken heeft gehad, roemt
haar welwillende persoonlijkheid. Haar luisterend oor, het
prettige gevoel dat ze anderen geeft, haar bescheidenheid.
Maar het gaat niet om haar, het gaat om wat zij als doel
heeft. Ze wil graag dat ook vrouwen het leiderschap nemen.
Vrouwen in machtssituaties hebben volgens haar meer
vermogen om te luisteren, en hun ego speelt minder een rol,
waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen. Vrouwen
pakken zaken namelijk anders aan, ze overlegt veel en dat
past binnen de vrouwelijke aanpak. ECM staat klaar om
actie te ondernemen om de economie van de eurozone te
ondersteunen, nu het coronavirus zich steeds verder
verspreidt.

Dit was een wat langere aflevering, maar ik wilde jullie wat
leesplezier geven.
Blijf gezond en waakzaam,
Ans Schmidt.

Dames: een nieuwe rubriek door u / voor u!
Om toch in deze coronatijd het contact met u - met onze
leden - in stand te houden en het samen genieten op andere
wijze vorm te geven, leek ons een ouderwetse en toch ook
wel weer gezellige receptenrubriek gevuld met recepten uit
eigen ervaringen, een nieuwe mogelijkheid om ons contact
met elkaar te onderhouden.
Met deze rubriek nodigen wij je uit om jouw favoriete
recepten in ons Maandbericht te publiceren en daardoor te
delen met andere leden.
Wij hopen dan ook dat de leden, die jouw recept geprobeerd
hebben ons en ook jouzelf informeren over hun ervaringen
met jouw recept. En misschien zelfs iets daaraan toevoegen.
Elk recept “groeit” naarmate het vaker gemaakt wordt.
(Dat is mijn ervaring met recepten !) 
Trudy Barnhard
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Een egel in de tuin
Deze zomer hadden wij veel plezier van de tuin.
Hij is een beetje vol met planten en bloemen ook in potten
en teilen enz. Maar daardoor wordt het een echte
scharreltuin voor vogels en vlinders, katten en slakken en
andere beestjes. 
Nu einde van de zomer wordt het weer langzaam tijd om
wat te snoeien. Zo begon ik met een pol siergras maar eens
kort te knippen, niet wetende dat ik daarmee het dak van
een egelnest weg knipte. Totdat onze kleindochter iets zag
bewegen tussen de struiken en op haar knieën ging liggen
om te kijken. Toen zag ze daar een kuiltje met daarin één
egelfamilie die ons verschrikt zat aan te kijken.
Ja wat nu? Het was hun nest maar nu geen schuilplaats
meer voor de komende herfst met wind en regen. Daarom
hebben ze maar de kuierlatten genomen. Maar ja waar
zitten ze nu? Ze zijn er nog wel, want één komt iedere avond
in schemertijd het bordje met kattenbrokjes leeg eten en
verdwijnt dan weer gauw tussen de struiken. De katten
hadden eerst ook de kattenbrokjes ontdekt maar daar
hebben we wat op verzonnen, die kunnen er niet meer bij.
Ja en nu nog een gevolg: ik kan nu niet verder dit  najaar

met snoeien anders verstoor ik misschien weer de familie
Egel. En nu zien we iedere avond in de schemer om een uur
of half acht één egel komen. En wij staan dan op de loer te
kijken met een gedachte: wanneer komen die kleintjes mee?
Wij weten het niet. 
Zo blijft de natuur met alles een verrassing en wachten wij
tot na de winter. De egels gaan dan hun winterslaap houden
tot de lente met nieuwe verhalen.
Voor nu een groet uit de tuin van Lenie.

 advertentie
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Friezen stug..? Echt niet!
Op dit moment is er maar een onderwerp waar iedereen mee
bezig is .......CORONA!

Nu is het niet zo dat ik het zozeer daarover wil hebben,
maar, het is bijna onvermijdelijk. De hele dag zijn we er mee
bezig.
Is er ook iets positiefs in deze nare tijd? Jazeker .....elke
negatieve kant heeft ook 'n positieve! We hoeven niet steeds
over onze schouders te kijken voor eventuele
zakkenrollers door de 1.5mtr afstand van iedereen. Ook
onze tasjes zijn veiliger! We gooien geen flesjes om op
 terrasjes, want we zitten lekker ruim uit elkaar. We
ontdekken ook hoe fijn het is om een wandeling te maken,
en we profiteren van de schonere lucht die we nu hebben. Of een 11-stedenfietstocht maken, wat ik zelf heb mogen

ervaren in ons mooie Friesland.
Dat was een succes o.a. dankzij het aanhoudende mooie
weer in september. De tocht is met de auto ook goed te
doen. Het is echter zo dat je in de auto minder de sfeer van
Friesland beleeft. Vaak hoorde ik, Friezen zijn stug, mijn
ervaring tijdens mijn vakantie is, dat zij heel vriendelijk 
zijn!
Dit is een voorbeeld van wat nu in deze tijd mogelijk is om
te  kunnen doen. Natuurlijk willen we allemaal dat deze
nare tijd voorbij gaat, en de economie weer gaat groeien!

We blijven optimistisch.
Gemma van Benschop

Bezoek aan het Wadden-centrum
 In de zomer van 2018 heb een zeer interessant bezoek gebracht aan het Wadden Center. In dit in mei 2018 geopende
markante gebouw vlakbij Kornwerderzand aan de Afsluitdijk kun je een interactieve expositie bekijken over het (over)
leven van de Nederlanders in de delta, de gevolgen van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. 
Al bijna 90 jaar beschermt de Afsluitdijk, als onderdeel van de deltawerken, een groot deel van ons land tegen
overstromingen. Met een serie foto’s kun je zien dat ons land door de lage ligging beschermd moet worden door dijken, die
helaas kunnen bezwijken onder de kracht van het water. Ook van de dijkdoorbraak in augustus 2003 hangt daar een bewijs
van. Door extreme droogte die zomer kon het gebeuren dat de dijk van de Ringvaart onder de druk van het water open
brak en een groot deel van Wilnis Veenzijde onder water kwam te staan.
Vanwege de stijging van de zeespiegel moeten de zeedijken opgehoogd worden, willen we ook in de toekomst droge voeten
houden. Nadat op de Waddeneilanden, de Friese kust en Zeeland de meeste dijken al verhoogd zijn is nu de Afsluitdijk aan
de beurt. Deze wordt hoger, op sommige trajecten zelfs tot 2 meter, en van een nieuwe toplaag voorzien. Aan de kant van
de Waddenzee worden speciaal voor de Afsluitdijk gemaakte blokken (75.000!) geplaatst, die over de huidige
basaltblokken worden heen gelegd. Als een soort lego stenen haken ze in elkaar en zullen werken als golfbrekers. Nu de
Afsluitdijk wordt aangepast, is er een mogelijkheid om iets te doen aan de zorgwekkende visstand in het IJsselmeer. Er zal
bij de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand een vismigratierivier worden gerealiseerd.
Om op te groeien en zich voort te planten hebben trekvissen zowel zout als zoet water nodig. Door de Afsluitdijk is het
voor hen onmogelijk om heen en weer te trekken. Aan de Waddenzee kant liggen ze te wachten bij de spuisluizen; willen
met alle macht naar het zoete water, maar zijn vaak niet in staat tegen de sterke stroming op te zwemmen. Als de
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vismigratierivier is aangelegd zullen sterke zwemmers zoals bot, zeeforel en zalm zonder moeite naar de andere kant van de
dijk zwemmen. Zwakkere zwemmers zoals glasaal en spiering kunnen zich door de stromingen laten meevoeren; het water
van de “rivier”volgt de getijden van de Waddenzee en heeft verschillende stroomsnelheden. Omdat in de vismigratierivier
zout en zoet water samenkomen, kunnen ze geleidelijk wennen aan de overgang, het wordt een ongeveer 4 km lange
slingerende “rivier”. Met hoog water kan de doorgang met behulp van een stormvloedkering worden afgesloten. Men heeft
voor de plek bij de  Lorentzsluizen gekozen, omdat er daar een grote zoetwater-lokstroom van spuiwater is en vanwege de
aansluiting op de diepe geulen ter plekke in de Waddenzee en het IJsselmeer, waar zich veel vis bevindt. Als de
vispopulaties zich herstellen, profiteren ook andere dieren, zoals de vele vogels, die voor hun voedsel afhankelijk zijn van
vis, hiervan. Eind 2022 moet dit project, dat uniek in de wereld is, voltooid zijn. Via wandel- en struinpaden kan men dan
het gebied bezoeken, en de vissen door een opening in de dijk en een kijkraam langs de rivier zien migreren. 
In het Wadden Center was de mogelijkheid om naast heel veel informatie, een virtual reality tour te maken. Heel bijzonder
om als een vogel over de nieuwe Afsluitdijk te vliegen en als een vis door de migratierivier te zwemmen! Ik vond het een
zeer leerzame expositie, die mijns inziens meer aandacht verdient.
 
Wytske van Dijk
Bron: Wadden Center.nl, vismigratierivier.nl, It Fryske Gea.nl

Terschelling: stevige trek
Nu ons maandbericht niet met onze activiteiten te vullen is,
pak ik de pen maar op om iets over de vogeltrek te
vertellen.
Een van de meest fascinerende natuurverschijnselen die er
bestaan is wel de vogeltrek.
Miljoenen vogels trekken elk jaar duizenden kilometers op
zoek naar warmere oorden en voedsel. Zij leveren prestaties
die wij ons niet kunnen voorstellen. Elk jaar als ik op
Terschelling ben ga ik op zoek of de drieteenstrandloper al
uit Groenland is gearriveerd, 4000 km non-stop met een
snelheid van 68-80 km per uur, en dat op een half pakje
boter(omgerekend). Dan is zij/hij pas op Terschelling en
moet nog naar Afrika! Maar gelukkig is op het eiland
genoeg te eten en dat doen ze dolkomisch in de branding en
lijkt het net of ze wieltjes onder hun buik hebben zitten.
Ook de rosse grutto’s kunnen er wat van; die kunnen op
6000 meter hoogte vliegen. De Noordse stern is de
kampioenvlieger, die legt 18.000 km af  om van de
Noordpool naar de Zuidpool te vliegen. De oudste Noordse
stern is 26 jaar geworden (door zenders gevolgd) 
Wat gaat er vooraf om deze grote afstanden te kunnen
afleggen; ze moeten opvetten om energie te kunnen opslaan.

De vogel kan wel twee keer zo zwaar worden door extra vet
op te slaan. Om voor de trek een grote energievoorraad aan
te leggen wordt het spijsverteringskanaal (maag,darmen,
lever en nieren) vergroot. Alles wat hij tijdens het opvetten
niet nodig heeft zoals geslachtsorganen, borstspieren en
hart, wordt tot een minimumomvang gereduceerd. Maar
een vet lijf met dikke darmen, een uitpuilende maag en een
opgezette lever vliegt natuurlijk niet lekker en dus vindt er
een tweede metamorfose plaats. Maag, darm en lever zijn
eigenlijk niet echt meer nodig. Het vet dat ze geproduceerd
hebben is inmiddels opgeslagen. De organen krimpen dus
weer naar hun oorspronkelijke omvang en worden vaak
zelfs nog iets kleiner dan normaal. Wel heb je om te vliegen
sterke spieren nodig. De borstspier als een van de
belangrijkste spieren om te vliegen ontwikkelt zich daarom
sterk. Omdat de vetverbranding van kleine vogels niet zo
efficiënt is als die van grotere vogels, kunnen kleine vogels
de oversteek van de Sahara niet in een keer doen. Per uur
verbruiken ze ongeveer een half procent van hun
lichaamsgewicht.  Een bovenmenselijke prestatie die je
voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Beloon ze maar
eens met wat aandacht, ik zelf word er altijd een beetje
nederig van.

Veel leesplezier, Ans Schmidt.
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Veranderen - verhuizen
(een persoonlijk verslag en een terugblik op de procedure)

Herken je dit ? Je wilt of je moet “iets anders” dus dat
betekent verandering. Voor mij betekende deze vrijwillige
verandering een verhuizing! En ja als dit voornemen tot een
besluit geworden is, dan begint het veranderen pas goed.
Stap voor stap: Wat wil je en wat is mogelijk? Gelukkig wist
ik waarheen ik wilde, n.l naar de Dodaarslaan verhuizen om
zodoende naast mijn partner te gaan wonen. (we willen
rekening houden met toekomstige mantelzorg ). Voor
sommigen die, door opstandigheden gedwongen, deze
verandering moeten maken, is verhuizen vaak een moeilijke
en emotionele beslissing. Het betekent altijd iets achterlaten,
afscheid nemen en proberen de toekomst vorm te geven.
En na deze overpeinzingen moet er gehandeld worden. Wat
is een redelijke prijs voor het huis dat ik wil kopen. En ook:
idem voor mijn eigen vertrouwde huis. Gelukkig zijn er
adviezen en makelaars. Maar helaas begonnen toen de
corona beperkingen. Gelukkig is alles toch nog op tijd goed
gekomen. Maar dan moet je huis leeg opgeleverd worden.
Dus: inpakken van je spullen (kleding, boeken, meubels,
keukenspullen, servies decoraties etc) betekent dan ook
keuzes maken: meenemen of wegdoen (= weggeven of
wegbrengen)
Herinneringen kleven aan alle voorwerpen. Neem je deze
voorwerpen mee of bewaar je alleen de herinnering? Alles
ging volgens plan. Maar de theorie en de praktijk
verschillen soms nogal! En mijn nieuwe andere huis was nog
niet leeg ! Dit verschijnsel noemen de makelaars
een “treintje”: het ene huis is al verkocht, maar het nieuwe
huis is nog niet leeg. Gelukkig was er een oplossing
beschikbaar: ik kon mijn spullen tijdelijk opslaan en logeren
bij mijn partner. Maar als dan eindelijk mijn nieuwe andere
huis beschikbaar komt, dan begint weer een nieuwe fase:
verbouwen, inrichten volgens jouw woonwensen en smaak.
Het lijkt wel of door de corona-beperkingen heel Nederland
opeens verbouwt. Alle aannemers en handwerkslieden zitten
tot over hun oren in het werk. Maar dat betekende wel dat
ik heel lang moest wachten. Dat is achter de rug en dan
komt nu de afwerking: het verven en leggen van de vloer en
later, veel later de tuin.
Hoe lang dit allemaal gaat duren? Ik heb geen idee! Laten
we hopen dat ik met Kerst in mijn eigen huis zit. Ja,
veranderen opent perspectief, geeft nieuwe uitdaging etc etc
Het klinkt allemaal als een reclametekst, maar de echte
praktijk is anders, onvoorspelbaar en vraagt geduld en
gevoel voor relativering. Dit was mijn terugblik, niet op een
evenement van onze vereniging, maar op mijn evenement
van verandering . 
Trudy Barnhard      

Wel-en-wee

Van alles wat!

Bestuursactiviteiten

Lieve dames,
Wij hebben ons 50-jarig huwelijksfeest moeten annuleren in
deze coronatijd. Wat een grote verrassing dat er toch
bloemen werden bezorgd namens het NVVH
Vrouwennetwerk afd. de Ronde Venen. Onze hartelijke
dank hiervoor.
We hopen dat iedereen de coronatijd goed doorkomt en
wensen dat alles weer normaal wordt binnen korte tijd.
Hartelijke groet van Louis en Betsy van Rooijen

Hartelijk dank voor het fraaie boeket dat ik heb ontvangen
na mijn heupoperatie. Ik ben inmiddels al weer wat mobiel
gelukkig. Hartelijke groet van Rita de Waal

Bestuursvergadering: 7 december
Verschijningsdatum Maandbericht januari: 22 december

De NVVH-website
Kijkt u wel eens op onze website www.nvvh.nl? Via de knop
"afdelingen" kunt u zien wat er allemaal over NVVH Ronde
Venen staat. Sinds kort weten we dat we die informatie er
niet voor niets op zetten: per maand wordt er zo'n 200 keer
een pagina daar bekeken. Komt u ook eens "op bezoek"? 

Wat weet Google over u?
Een heel ander verhaal: wist u dat Google allerlei informatie
over u verzamelt en bijhoudt? Ze weten hoe u heet, wanneer
u bent geboren, waar u woont en wat uw hobby's zijn. Dat
is gouden informatie voor adverteerders, omdat die u
daardoor passende reclame kunnen sturen. Bijvoorbeeld: als
u net op internet heeft gezocht naar babykleertjes voor uw
kleinkind, dan krijgt u daarna zomaar reclames te zien over
wiegjes en wandelwagens! Want u bent blijkbaar in
dergelijke babyspullen geïnteresseerd! En voor Google is dit
hun bron van inkomsten. Vul dus ook niet zomaar allerlei
info in bij vragenlijsten, wees een beetje voorzichtig. Wilt u
eens zien wat Google over u weet? Kijk maar eens op www.
google.nl/dashboard. U zult verbaasd staan! Maar wees
gerust: u kunt zelf instellen hoe Google met al dit soort
privacy-informatie mag omgaan. Zie privacy.
Agnes Blokker
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