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november - december 2019

Bestuur
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 06-4736 0162 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 van deelname aan activiteiten of andere vragen.
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
Contributie per 1 januari 2019, per jaar

€

43,15

Vrijwillige bijdrage Jacobafonds

€

0,45

Vrijwillige bijdrage ACWW

€

0,25

Totaal per jaar

€

43,85

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.
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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. NVVHVrouwennetwerk, 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 25 november 2019 bij: Agnes Blokker,
Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen, tel. (0297) 582482,
e-mail: agnes@nessersluis.net
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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.

Wandelen

Activiteiten

Museumclub Tini Baer, tel. 27 26 00

Lida Tanja, tel. 25 38 40
Lenie Celie, tel. 28 38 19
1e maandag van sept.t/m mei om 13.30 u.
vanaf Willisstee, Wilnis

Lezen /

Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89

Lenie Celie, tel. 28 38 19

begrijpen

o.l.v. Margreet van Krugten, tel. 24 19 72

Mieke Muiswinkel, tel. 77 68 84

2e Leesgroep olv. Henriëtte Grashoff
Fietsen

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

Van de penningmeester
Beste deelnemers aan een excursie:
Als u zich heeft aangemeld voor een excursie wilt u dan ook
direct betalen, zodat Gemma of Lenie u niet hoeven te
bellen om de betaling. U weet dat uw aanmelding pas
definitief is als de betaling ontvangen is.
Het spaart iedereen tijd en energie.

Wandelgroep:
1 x in de maand als het alarm af gaat, dat is de eerste
maandag van de maand.
Bij droog weer om half twee vanaf de Willisstee.
Momenteel zijn we nog maar met een klein groepje en zou
het gezellig zijn als er nieuwe deelnemers bij komen.
We wandelen 1,5 a 2 uur, soms in de buurt, maar ook wel
eens verder weg als er een auto beschikbaar is.
Lijkt het je leuk ! en in het kader van bewegen: kom dan.
Vragen? Lenie Celie, tel.: 283819.

Jaarprogramma 2019 - 2020
* 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!
Vrijdag 8 november

Ochtend

Lezing impressioniste Mary Cassatt

Dinsdag 12 november

Museumbezoek, Huis Marseille, Amsterdam

Donderdag 21 november

Rondleiding provinciehuis Haarlem

Donderdag 12 december

Kerstmiddag

Dinsdag 17 december

Museum Prinsenhof, Delft

Maandag 6 januari

Avond

Nieuwjaarsetentje

Woensdag 22 januari

Middag

Kaaspakhuis Woerden

Woensdag 5 februari

Ochtend

Muzieklezing Mozart en Nederland

Maandag 24 februari

Middag

Ledenvergadering / Lezing de Baat

Vrijdag 28 februari

Middag

Lunchconcert MCO Hilversum / Lunch de Jonge Haan

Zondag 8 maart

Middag

Vrouwendag

Woensdag 25 maart

Middag

Wandeling Vinkeveen

5-13 april
Donderdag 23 april
Donderdag 14 mei
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Bloemsierkunst in de Bavo Haarlem
Ochtend

Verhalenvertelster Elza Vis
Voorjaarsuitje

NVVH afdeling De Ronde Venen

Van het bestuur
Op 3 september zijn we weer begonnen met de Open
Ochtend met het tweede deel van dit seizoen.
Ook de herfst is weer begonnen en als je naar het aanbod in
de supermarkten kijkt, dan is Sinterklaas al niet ver weg
meer. En er zijn zelfs al kerstballen gesignaleerd !
Natuurlijk is vooruitkijken fijn en belangrijk voor het goed
plannen van activiteiten, maar genieten van het moment zelf
en gelukkig zijn met wat er hier en nu ook is, is eigenlijk het
belangrijkste en is de beloning voor uw en onze planning.
Voor vooruit kijken en ook terug kijken hebben we ruimte
gemaakt in ons Maandbericht en daardoor kunt u zich
voorbereiden op onze activiteiten en ook uw planning
maken. Als het dan zover is, dan kunt u daarvan volop
genieten en later dit alles ook weer terug lezen en alles een
beetje opnieuw beleven bij de terugblik.
Het is dan wel van belang dat u zich bijtijds opgeeft en ook
direct betaalt, zodat u ook echt mee kunt gaan en genieten.
In ons vernieuwd Maandbericht vindt u alle informatie over
onze activiteiten.
Maak dus uw planning en betaal !
In het kader van het jaarthema “samen sterk door
samenwerking!” zijn we als bestuur op "burenbezoek"
geweest bij vereniging in Baambrugge “Vrouwen van nu“.
Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen n.l. alle leden
zijn dames in de leeftijdscategorie 65 - 85 jaar, ook de soort
van activiteiten is overeenkomstig, maar veel minder
frequent (bij ons 2 per maand), ook zijn er clubs: leesclub,
wandelclub. Echter de lezingen zijn 's avonds en bij ons juist
overdag.
Het blijkt toch dat de weg, de A2, samen met de plassen een
gevoelsmatige scheiding vormen binnen De Ronde Venen.

De bewoners van Baambrugge en Abcoude richten zich
uitsluitend op hun eigen gebied en die van Mijdrecht ,
Wilnis en Vinkeveen ook op hun eigen gebied.
Toch was het prettig en goed om elkaar te ontmoeten en om
ervaringen uit te wisselen. Want ook hier geldt: ”Een goede
buur is beter dan een verre vriend!“
Zoals u wellicht al opgemerkt heeft, is er in ons
Maandbericht een rubriek: "Van alles wat“. Hierin vindt u
tips en bedankjes en allerlei praktische

wetenswaardigheden. Wij nodigen u van harte uit om als u
iets weet, een tip of een recept, om ons dit te laten weten via
onze redactrice, Agnes Blokker. Voor meer informatie over
dit contact, zie voorin dit Maandbericht.
Er staan weer allerlei interessante activiteiten op ons
programma en wij nodigen u van harte uit om daaraan deel
te nemen en er van te genieten.
Tot ziens !
Namens het bestuur,
Trudy Barnhard

Vooruitblik

Lezing Mary Cassett
Lezing: impressioniste Mary Cassatt olv. de heer Kersten.
Vrijdagochtend 8 november, 10 uur, Willisstee.
Mary Cassatt schilderde aanvankelijk romantische
voorstellingen. Haar werk werd met succes tentoongesteld
en verkocht, wat in haar tijd, een mannenwereld, best
bijzonder was!
In de jaren '70 voltrok zich een metamorfose in haar werk:
schildertoets werd vlotter, kleuren lichter.
Kortom: haar werk werd impressionistisch.
In die tijd heeft zij veel succes met aantrekkelijke
voorstellingen van Moeders met kinderen.
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Wij gaan kijken en luisteren naar een overzicht van het
mooie werk van Mary Cassatt.
Tot 8 november.
Lenie en Gemma.
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Vooruitblik

Museum Huis Marseille
Museumbezoek, dinsdag 12 nov. 2019
Huis Marseille Amsterdam, Portretten van het moderne
leven, Berenice Abbott
Voor het eerst in Nederland een grote
overzichtstentoonstelling van de beroemde Amerikaanse
fotograaf Berenice Abbot (1898-1991). Ze is een van de
sleutelfiguren in de geschiedenis van de 20e-eeuw fotografie.
Haar werk sloeg een brug tussen de artistieke avant garde
op het “oude continent” en de opkomende kunstscene in het
New York van de jaren twintig en dertig.
We vertrekken van de tijdelijke halte van de Algemene
Begraafplaats in Wilnis om 10.21 met bus 130 naar
Uithoorn en vandaar met de bus richting Leidseplein
Aanmelden bij Lenie, Tini of Mieke.

Vooruitblik

Provinciehuis Haarlem
Donderdag 21 november, rondleiding Provinciehuis
Haarlem
Het Paviljoen Welgelegen en haar bewoners is sinds 1930 de
zetel van het bestuur van de provincie Noord-Holland. Het
heeft een lange en bewogen geschiedenis. De schatrijke
bankier Henry Hope betrok in 1789 zijn
buitenplaats Welgelegen. Het was naast buitenplaats
bedoeld voor het onderbrengen van zijn prachtige
kunstcollectie. Daarna deed het Paviljoen dienst
als Buitenplaats voor ondermeer koning Lodewijk
Napoleon en Wilhelmina van Pruisen, moeder van koning
Willem 1.

vertrekken prachtige kunststukken.
Meubels die zoveel mogelijk in de originele staat zijn terug
gebracht.
Wij krijgen daar een rondleiding door de stijlkamers met
prachtige verhalen door een gids die ons verwacht om 11.00
uur.
We brengen ook een bezoek aan de historische
tentoonstelling, de hedendaagse kunst en in de
expositieruimte.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
We gaan met openbaar vervoer vanaf de Molmlaan Wilnis
met bus 130 rond 9.00 uur. Exacte tijd volgt nog. Naar
Uithoorn en stappen daar op de bus naar Haarlem halte
Tempelierstraat, lopen naar het Provinciehuis.
Ook is er een mogelijkheid om met auto’s te gaan bij
voldoende auto’s met chauffeurs. Dan is er meerijkosten en
parkeerkosten aan verbonden.
Dan zal de vertrektijd vanaf Molmlaan 9.30.uur.
Parkeergarage onder het Provinciegebouw, Dreef 3 2012
HR Haarlem.
Ingang Paviljoen Welgelegen. Bij binnenkomst vanaf de
Dreefzijde loopt u onder het poortje door naar rechts. De
ingang bevindt zich bij de grote groene deur.
Na afloop kunnen wij eventueel iets gaan lunchen of een
kopje koffie drinken in Haarlem.
Geef bij opgave aan wat uw voorkeur heeft.
Opgeven bij Lenie Celie, na uitkomst maandbericht, bij
lezing doedelzakken of telefoon nr: 283819.

Vooruitblik

Kerstmiddag

Paviljoen Welgelegen is uw bezoek meer dan waard. Van
2007-2009 schitterend gerestaureerd .
Vergaapt u zich bevoordeeld aan rijk gedecoreerde

Vooruitblik Kerstmiddag 12 december 14 uur, Willisstee.
Beeldverhaal o.l.v Dhr. Butink over de Sagrada Familia.
Om alvast wat in Kerststemming te komen verzorgt Dhr.
Butink voor ons een mooi beeldverhaal over de Sagrada
Familia in Barcelona. De bouw hiervan begon in 1882. Na
een jaar kwam Antoni.Gaudi in beeld, en kreeg het gebouw
de vorm die wij zo uniek en bijzonder vinden.
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Gaudi stierf toen er één toren af was. Maar hij had al veel
schaalmodellen en tekeningen gemaakt.
Zodoende kon de kerk verder worden afgebouwd, geheel
naar zijn ontwerp.
Het beeldverhaal is ongeveer twee keer drie kwartier. In de
pauze serveren wij koffie of thee met Kerstbrood.
Na de indrukken van dit beeldverhaal is er een gezellig
samenzijn met Glühwein, een bitterbal een een kaasje.

Met elkaar maken wij een gezellige Kerstmiddag. Kosten
voor deze middag €10.
Op pagina 3 van Uw maandbericht vindt U de wijze van
betalen.
U kunt zich opgeven tot 2 december bij Gemma van
Benschop, telnr: 0643702415.

Vooruitblik

Prinsenhof, Delft
Museumbezoek, dinsdag 17 dec.2019, Prinsenhof Delft,
Pieter de Hooch.
Pieter de Hooch (1629-1684) wordt internationaal
beschouwd als de beroemdse Delftse schilder van de 17de
eeuw. Dit inspireerde museum Prinsenhof tot het ambitieuse
plan circa 30 topstukken uit de wereld naar Delft te halen,
o,a Binnenplaatsje van een huis in Delft (1658) in bezit van
the National Gallery in London en vele andere topstukken.
Toegang Prinsenhof: Museumjaartkaart en een toeslag van
€5.
We vertrekken met bus 123 van de halte Burg de Voogtlaan
in Wilnis om 9.08 naar Woerden en nemen daar de trein
richting Delft.
Aanmelden bij Lenie, Tini of Mieke
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Vooruitblik

Nieuwjaarsetentje
Nieuwjaarsdiner, maandagavond 6 januari 2020.
Kosten: € 38,50 inclusief drankjes (vooraf betalen).
Opgeven uiterlijk 16 december.

Het nieuwe jaar starten wij traditiegetrouw met het
Nieuwjaarsdiner, waarvoor wij naar de Veensteker gaan in
Vinkeveen.
U wordt om 17.30 uur verwacht, en verwelkomd met een
glaasje prosecco.
U kunt plaatsnemen aan een van de tafels voor het diner,
waarbij de keuze is in vis, vlees en vegetarisch. Op de tafels
staan de keuzebordjes voor de gerechten.
Dit bestaat uit voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Tijdens dit diner mag U 2 drankjes bestellen, met als keuze:
wijn, biertje of een frisdrankje.
Na het dessert is er gelegenheid voor een kopje koffie, met
de keuze: cappuccino, macchiato of thee.
U kunt zich opgeven en betalen voor het Nieuwjaarsdiner
tot 16 december.
Zie hiervoor pagina 3 van Uw maandbericht.
Het bestuur verwelkomt U graag om met U te proosten op
het nieuwe jaar!
Er is gelegenheid om Uw auto te parkeren schuin tegenover
de Veensteker.
Lenie en Gemma.
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Terugblik

Open Ochtend - Japan
Op dinsdag 3 september waren zo’n 50 belangstellenden
naar de lezing van de heer Butink gekomen over zijn
cultuurhistorische reis door Japan. De Open Ochtend begon
met het opspelden van de naambadges. Goed om iedereen
te leren kennen. Daarna gaf Lenie Celie een uiteenzetting
van de komende activiteiten. Er lagen intekenlijsten voor de
komende programma onderdelen. Er werd volop
ingetekend, wat aangaf dat de programmakeuze goed was.
Felicitaties en bloemen voor Gemma van Benschop die jarig
was en voor Agnes Blokker die een prachtige nieuwe
uitgave van het Maandbericht heeft gerealiseerd. Applaus
voor beiden.

Bij ons worden de dagen weer korter dus wij gingen graag
naar het land van de Rijzende Zon. Japan was een militaire
staat tot het einde van de 2e wereldoorlog onder de keizer in
Kyoto, wat toen de hoofdstad was. De eerste contacten met
Europa waren vooral met Portugal en Spanje. Met
Nederland had Japan als enige exclusieve handelsrechten.
Er is in het Rijksmuseum een prachtig rolschilderij over die
tijd te zien. Japan was betrokken bij twee grote
wereldoorlogen waarin de Birmaspoorlijn in 1942 door
dwangarbeiders is aangelegd.
Er zijn twee belangrijke godsdiensten. Mensen kunnen
tegelijk Boeddhist en Shintoist zijn. De Boeddhisten zijn
bezig met het verleden, de Shintoisten met het heden.
Met muziek uit Madame Butterfly kregen we een
beeldverhaal en kwamen we in Tokyo. In Tokyo, de huidige
hoofdstad, zien we prachtige architectuur, indrukwekkende
tempels en pagodes. Het openbaar vervoer gaat met super
treinen en is perfect geregeld. De stoelen zijn draaibaar
zodat je niet achteruitrijdt. Op het perron staat aangegeven
waar je moet staan en vertraging is niet aan de orde. De
mannen gaan naar het werk in kostuum met stropdas en de
dames in keurige mantelpakjes.
Ook poseren ze graag in hun kleurige kleding in de
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prachtige parken met veel bloemen en bomen. De blauwe
regen, acer en Japanse kers zijn favoriet in de parken. De
lotusbloem wordt vooral als offer aan Boeddha gegeven.
De Japanners houden van Nederland. Er is een groot
Nederlands Pretpark nagebouwd. Ze houden van de
Japanse invloed van Van Gogh en hebben Nederlandse
trainers om o.a. de schaatsers te trainen. Volgend jaar zijn
er de Olympische Zomerspelen.
Met feestdagen worden er draagbare schrijnen
rondgedragen met trommelmuziek. Dit lijkt op Semana
Santa in Spanje.
In de Japanse huizen staan geen stoelen, wel een lage tafel
en er wordt op de grond geslapen. Bij de entree staan de
slofjes in looprichting klaar en er zijn speciale toiletslofjes.
Het toilet is uitgerust met alle mogelijke hygiënische snufjes.
Als je bij vrienden te gast bent kan het gebeuren dat de
gasten eerst in het bad gaan voor het reinigingsritueel.
Daarna gaat de gastheer en zijn vrouw in hetzelfde water in
hetzelfde bad.
De beelden uit Hiroshima waren erg indrukwekkend. Het
was het einde van de 2e wereldoorlog. Er vielen in totaal
237.060 doden. De Vredesklok is op 8.15 uur blijven staan
en wordt iedere dag geluid. Er zijn veel monumenten en
herdenkingen. Ook in de diverse musea is veel te zien over
deze verschrikkelijke gebeurtenis. Het meisje Sadako Sasaki
kreeg na deze gebeurtenis leukemie. Door haar werden de
gevouwen kraanvogels bekend. In het museum is de
driewieler te zien van het jongentje dat later een graf kreeg
bij zijn familie. Dat zijn beelden die je niet snel vergeet.
In Kyoto zagen we nog het Gouden Paviljoen, de vijver van
de rust en prachtige rotstuinen. In het Bamboebos zou je
niet graag verdwalen. Met de Kimonodans werd de
presentatie afgesloten en dat was een mooie ervaring.
Betsy van Rooijen

Botanische tuin Utrecht
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Terugblik

Botanische tuin Utrecht
Jaja en dan wordt me gevraagd een stukje te schrijven, niet
zo mijn ding maar ik ga het doen!
Donderdag 19 september gingen we met 14 leuke dames
naar Utrecht in de bus, trein en weer met de bus, een hele
onderneming maar het was de moeite waard. Het was een
zonnige dag, een prachtig park en we begonnen met een
kopje koffie, daarna met een gids aan de wandel!

Er waren imposante rotstuinen met waterpartijen en allerlei
mooie plantjes en bloemen, ook prachtige bloemperken en
een mooie bamboelaan, een tropische tuin met hele aparte
planten en een geweldige vlindertuin, daar kon je gelukkig
ook via een raam inkijken (want ik vond het erg benauwd)!
Na ca 2 uur hebben we de gids bedankt en nog even heerlijk
op het terras gezeten, toen weer naar huis, het was een zeer
geslaagde dag mede door de goede voorbereiding van
Gemma liep alles gesmeerd.
Roely van Schaagen
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Foto's zijn gemaakt door Lenie en Annelies.
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Terugblik

Museum Den Haag
27 september, bezoek Gemeentemuseum Den Haag.
Het buurtbusje vol met gezellige dames naar Breukelen, om
op de trein te stappen naar Den Haag, naar de
tentoonstelling Frisse Wind, een zomerse kijk op de Haagse
School, in het Gemeentemuseum wat een prachtig art deco
gebouw is van de architect H. P. Berlage.
In de negentiende eeuw moesten veel mensen in de zomer of
wintertijd koud of nat toch buiten aan het werk. Ook veel
kunstenaars trokken er op uit, ze legden vast wat ze zagen
in en om Den Haag. De onderwerpen die ze kozen waren
typisch Hollands, dankzij deze kunstenaarsgroep van o.a.
Anton Mauve, Willem Maris, Jozef Israëls kunnen we ons
nog altijd een beeld vormen van die tijd. Een echt mooie
tentoonstelling! Daarna in de tuinzaal gezellig met elkaar
wat eten of drinken.

samengaan en -zijn.
Maar mocht je eens samen willen gaan met een vriendin,
man of vriend: dat kan ook; het menu staat wekelijk op
www.dynamo-amsterdam.
Lenie Celie

Terugblik

Wandeling Jodenbuurt
Met een groep van 18 vrouwen zijn we met bus en metro
naar het Waterlooplein gegaan. Vandaar langs de Hortus
naar de ingang van Artis gelopen. In het prachtige gebouw
de Plantage hebben we koffie gedronken.
Er waren twee gidsen die elk met een groep op pad gingen .
Onze gids vertelde wat over de geschiedenis van de buurt de
Plantage. Rijke joden bouwden daar huizen met tuinen.
Ook kwam er een grote dierentuin, n.l. Artis.

Op de terugweg hadden we hinder van de demonstratie
voor het klimaat, we reden om met de tram, en kwamen via
Hollands Spoor bij Den Haag Centraal, we mochten
vanwege de drukte eerste klas gaan zitten. Tussen de
Hollandse landschappen naar huis na een zeer geslaagd
museumbezoek. Tini, Lenie en Miek bedankt.
Ank Scholte

Terugblik

Eten Menno Simonshuis
4 oktober waren 12 dames uit eten bij het Menno
buurtrestaurant.
Het was voor de tweede keer dit seizoen, nadat er de vraag
kwam om nog eens te gaan.
We hebben er allemaal van genoten: de heerlijke maaltijd,
leuke bediening. Alles goed verzorgd en het gezellige

nov.-dec. 2019

11

Tijdens de oorlog hebben daar veel mensen ondergedoken
gezeten. Daarna liepen we naar de Hollandse Schouwburg.
Een heel indrukwekkend monument. Binnen stonden veel
namen geschreven van weggevoerde joden.
Bij het Jonas Daniël Meyerplein vertelde de gids over de
dokwerker. Daarvoor waren we langs de Portugese
synagoge gelopen, een enorm gebouw.
Langs het monumentale vakbondsgebouw van de
diamantwerkers liepen we weer naar Artis.
Na afloop hebben we nog wat gegeten bij Eik en Linde, een
gezellig bruin café.
Wat ook heel erg meewerkte was het weer, in elk geval
droog.
Gemma en Lenie: het was weer geslaagd.
Miek van Muiswinkel

Zij was een van de eerste Nederlandse feministen, schrijfster
en vredesactiviste. Ze was een buitenechtelijk kind en door
de achterstelling en tegenwerking die zij ondervond,
vormde dat een motivatie voor haar feministische
activiteiten. Een situatie die nu ook vaak voorkomt en die
wij aanduiden als een slechte start in de ontwikkeling van
een kind. Deze situatie gold in 1847 ook voor Wilhelmina
Drucker. Het heeft haar echter strijdbaar gemaakt en
gevormd tot beroemd voorvechtster voor vrouwenrechten.
Multatuli was haar grote inspiratiebron. Ze was veruit de
radicaalste, invloedrijkste, intrigerendste feministe van de
Nederlandse vrouwenbeweging. Drucker bestreed de handel
in wapens en stond internationale ontwapening voor. Ook
steunde ze dienstweigeraars. Drucker legde de basis voor
latere strijdorganisaties als Blijf van mijn Lijf en Vrouwen
tegen Verkrachtng. Ook de beweging Dolle Mina die in
1969 ontstond, werd een variatie op de bijnaam van
Drucker, IJzeren Mina.
Ze stichtte een vereniging Vrije Vrouwen 120 jaar geleden
en met uitgangspunten die wij als NVVH ook gebruiken. Zij
wilde samenwerking met anderen om een doel te bereiken.
“Sterk door samenwerking“, daarom zijn wij lid van een
vereniging. De koers was voor 2016-2020 onderlinge
verbondenheid.
Wilhelmina’s quote was “Waar de mannen strijden wint de
vrouw“
Tot een volgende grote vrouw,
Ans Schmidt.

Jacobafonds: wat is dat?

Grote Vrouwen
Wilhelmina Drucker, 30 sept.1847 - 5 dec.1925
We vieren dit jaar 100 jaar Vrouwenkiesrecht! In het
Groninger Museum was een tentoonstelling over de
herdenking. Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
heeft haar schilderij van Wilhelmina Drucker in bruikleen
gegeven voor de duur van de tentoonstelling.
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Het Jacobafonds is 95 jaar geleden opgericht door Jacoba
Mendez Calisch, toenmalig lid van het hoofdbestuur van de
NVVH. Het fonds stelt zich ten doel financiële hulp te
geven binnen het vrouwennetwerk
Leden kunnen een beroep doen op het fonds 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, om een
beroep op het Jacobafonds te doen!
Uiteraard worden aanvragen strikt vertrouwelijk
behandeld.
Met een hartelijke groet van Uw adviseuse:
Tini Baer, tel. 0297-272600, e-mail tinibaer@kpnmail.nl

NVVH afdeling De Ronde Venen
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Van alles wat!
Tip voor expositie:
Er is een solo-expositie ingericht van ons lid Joke Reurings
in de bibliotheek Rijn en Venen in Ter Aar. Er worden 43
schilderijen in diverse technieken tentoongesteld. Een
kleurrijk geheel. De expositie is wegens grote belangstelling
verlengd tot 15 november 2019.
Openingstijden:
- maaandag, woensdag en vrijdag 14.00 – 17.00 uur
- zaterdag 10.00 – 12.00 uur
Adres: Beukenpad 1, Ter Aar

Tip voor een mooie tentoonstelling:
Kunstmuseum Den Haag. (Voorheen gemeentemuseum
Den Haag)
Van 12 okt. t/m 2 feb. 2020: Monets paradijs - tuinen van
verbeelding.

Verzoek aan u allen:
Vindt u het ook zo leuk om nog eens terug te lezen en te
zien wat er de afgelopen periode aan activiteiten is geweest?
Nog even nagenieten!
Maar dan moet er wel bij elke activiteit iemand zijn die daar
een klein stukje over schrijft. Daarom een verzoek aan u
allen: laat Lenie of Gemma niet hoeven te bedelen om zo'n
stukje. Ja, ook u kunt het!! Het hoeft helemaal niet een lang
verhaal te worden, schrijf het op zoals u het aan uw
buurvrouw of vriendin zou vertellen. Samen met de mooie
foto's van Lenie kunnen we dan nog even terugkijken.
Laten we ons allemaal voornemen: iedereen schrijft één keer
per jaar een stukje. Moet toch kunnen. Kom op dames.
Pippi Langkous zei in het vorige Maandbericht: "ik heb het
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan". Dus....?!
Dank, Agnes Blokker

Voor de computerliefhebbers:

Tip:
Wil je nog eens terugkijken naar het Rijtuigmuseum?
Ga dan via Google naar YouTube
De hobby van Maarten Kuivenhoven- RTV Katwijk.
De link is: https://www.youtube.com/watch?v=
cPCluNwjVcETip
Dan krijg je een filmpje van wat hij vertelt in zijn museum.
Lenie Celie.

Alle kranten schrijven er over, de TV komt dagelijks met
interviews: we moeten allemaal DUURZAAM gaan denken
en doen. Wat houdt dat voor ons in? Geen verspilling, geen
zware belasting van de natuur om ons heen.
Tja, maar wat kunnen wij daar in het klein aan bijdragen??
Toch wel wat, alle beetjes helpen. Heeft u een smart phone
(redelijk nieuw model mobieltje) of een tablet? Ga dan naar
de PlayStore (voor de Android-gebruikers) of de AppStore
(voor de iPad-mensen). Download daar de app "too good to
go" (te goed om weg te gooien).

Dank!
Mede namens mijn man hartelijk dank voor het fraaie
boeket ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.
Met vriendelijke groeten,
Els Vree

Bedankt!
Hartelijk dank voor de lieve toef bloemen op mijn nieuwe
knie.
Willy Lely

Bestuursactiviteiten
Bestuursvergadering: 3 december
Verschijningsdatum Maandbericht jan.2020: 17 december
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Wat is dat?? Alle supermarkten, bakkers, restaurants,
houden aan het eind van de dag produkten over die nog
prima zijn, maar al tegen de uiterste verkoopdatum aan
lopen. Die kunt u dan voor een zacht prijsje ophalen bij die
winkel. De etenswaren zijn gered, en u heeft en leuk
voordeeltje. Bovendien: u draagt een steentje bij aan
duurzaamheid, aan voorkoming van verspilling.
Iedereen blij!
Lukt het niet, trekt me even aan mijn jasje, dan help ik.
Agnes Blokker

NVVH afdeling De Ronde Venen
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Indien onbestelbaar retour: Verfmolen 63, 3642 ZJ Mijdrecht

