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Colofon

---

47ste jaargang

---

september-oktober 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 netwerk 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 30 september 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

Fietsen

wisselende begeleiding, op dinsdag, van mei

Nieuw!

t/m september, om 9 uur, verzamelen bij het
oude raadshuis in Wilnis

In oktober gaat een 2e leesgroep starten olv.
Henriëtte Grashoff. De groep is al
volgetekend!

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!
Dinsdag 3 september

Open ochtend

Lezing Japan

Donderdag 19 september

Rondleiding botanische tuinen Utrecht

Vrijdag 27 september

Gemeentemuseum Den Haag, "Frisse wind"

Vrijdag 4 oktober

Avond

Eten in Menno Simonshuis Amsterdam

Dinsdag 8 oktober

Rondleiding Jodenbuurt

Maandag 14 oktober

Hermitage Amsterdam, "Juwelen"

Woensdag 23 oktober

Ochtend

Lezing doedelzak en trom

Vrijdag 8 november

Ochtend

Lezing impressioniste Mary Cassatt

Donderdag 21 november

Rondleiding provinciehuis Haarlem

Donderdag 12 december

Kerstuitje

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

Introductie

bij ons nieuwe Maandbericht
Wat een onverwachte verrassing !!! Voor u ligt ons nieuwe
Maandbericht in een geheel nieuwe lay-out.
Het ziet er nieuw, verrassend en toch zo vertrouwd uit !
Het formaat is groter “magazine"-formaat en er is ook kleur
gebruikt in de lay-out, waardoor het geheel vrolijker wordt !

Het voelt als nieuwe kleding bij een vertrouwd gezicht !
We danken Agnes Blokker, onze redactrice voor dit
initiatief en voor haar creativiteit. We beginnen dit nieuwe
seizoen met een nieuw programma in een nieuwe out-fit !
GEFELICITEERD !!!
Trudy Barnhard (namens het bestuur )

Wat is er met uw Maandbericht gebeurd?

Mijn eerste jaar als redacteur van ons Maandbericht zit
erop. Ik heb de hele indeling qua tekst en foto’s
overgenomen van mijn voorgangster Yvonne Boerma, die
dit blad zo’n 19 jaar (!!) voor ons heeft samengesteld. Denk
eens in hoeveel uur werk dat is geweest!
Maar u kent dat: nieuwe bezems vegen schoon. In die 19
jaar zijn de mogelijkheden behoorlijk veranderd. Wie heeft
er nog een tv van 19 jaar geleden? Of een telefoontoestel van
die leeftijd? Niet dat er iets mis was met ons maandbericht,
maar het kàn nu kleuriger. En dat maakt de foto’s van
Lenie en anderen zoveel mooier.
Kijk ook naar andere clubs: 20 jaar geleden kon je een blad
nog laten stencillen, maar dat doet niemand meer.
Hoe dan wel? We hebben gezocht naar een mogelijkheid om
het oude, herkenbare te behouden en toch een flinke

Van het bestuur
Natuurlijk blijven er in deze nieuwe lay-out de vertrouwde
onderwerpen behandeld worden en dus ook dit stukje: Van
het Bestuur.
Het is nog volop zomer als u dit Maandbericht ontvangt.
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opfrisbeurt toe te passen. Als u wel eens kijkt op de
landelijke website, www.nvvh.nl, dan ziet u daar een mooie
combinatie van paars- en groentinten. Die kleuren heb ik
gebruikt als inspiratie voor ons nieuwe blad. En natuurlijk
mocht ons NVVH-logo en ons koninklijk kroontje niet
ontbreken. En zo is dit nieuwe uiterlijk gekomen….
En nu denkt u misschien: zo’n blad in kleur zal wel een heel
stuk duurder zijn? Ik kan u geruststellen: we hebben nu zelfs
iets meer paginaruimte en de helft van ons blad in kleur,
maar de totale prijs voor dit alles is een ietsiepietsie lager (!!)
dan wat het voorheen kostte. En dus hebben we als bestuur
de knoop doorgehakt: ons Maandbericht heeft een nieuw
uiterlijk!
Agnes Blokker

Maar toch is het zomerreces van zowel het hoofdbestuur als
van dit afdelingsbestuur weer voorbij.
Ook voor onze afdeling beginnen we, zoals vanouds, met de
Open Ochtend op 3 september a.s in de Willisstee. Neem
dus uw vriendinnen mee, zodat zij ook kunnen
kennismaken met onze vereniging en dus met onze
activiteiten. Uit uw eigen ervaring weet u hoeveel het
lidmaatschap kan bijdragen aan het genieten van kwaliteit
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van informatie door onze lezingen en excursies en van
gezelligheid met elkaar.
Door de besluiten van de Ledenraad (op 15 mei j.l.), die
zeer kritisch heeft gekeken naar de uitgaven, is o.m. bepaald
dat het landelijk verenigingsblad “Denken en Doen” nog
slechts 2 maal zal verschijnen: in oktober en december van
dit jaar. Dit blad zal daarna vervangen worden door de
Ledenbrief, waardoor u toch van allerlei zaken en
gebeurtenissen betreffende onze vereniging op de hoogte
wordt gehouden.
Omdat we toch een vrouwenvereniging zijn, wil ik even
stilstaan bij de mijlpaal van 100 jaar Vrouwenkiesrecht. We
ervaren veel van de door strijd verkregen gelijke rechten als
vanzelfsprekend. Maar helaas zijn deze rechten in veel
landen niet vanzelfsprekend; zelfs in ons land moeten we
alert blijven om onze gelijke rechten te behouden en uit te
breiden.
Ans Schmidt informeert ons in elk Maandbericht
over “Grote Vrouwen” en over hun verdiensten voor onze
gelijke rechten. Hierdoor blijven we ons bewust dat gelijke
rechten niet vanzelfsprekend zijn.
Ook zijn er in onze afdeling enkele veranderingen te melden:
de bekende wel-en-wee pot, die zorgt dat onze leden die

zoveel jaren getrouwd zijn of die in een ziekenhuis zijn
opgenomen of die langdurig ziek zijn, een kleine attentie
ontvangen, als onze blijk van medeleven, wordt niet langer
beheerd en uitgeoefend door Alie Voorbij-Fronik. Zij heeft
vanwege haar gezondheid deze functie overgedragen aan
Gemma van Benschop (tel: 06 43 70 24 15). Wij danken Alie
voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij het wel-enwee van onze afdeling.
Ook heeft Ank Scholte haar functie in de museumclub
vanwege privé-omstandigheden helaas moeten overdragen.
Ook haar danken wij voor haar inzet en betrokkenheid en
wensen haar veel sterkte toe.
Het nieuwe programma voor het komende seizoen ligt weer
voor u klaar. Er is hard gewerkt om alle ideeën voor onze
activiteiten ook weer te kunnen waarmaken. Veel dank voor
de inzet en organisatie (en doorzettingsvermogen !) van
Lenie Celie en Gemma van Benschop. Noteert u de data,
geef u bijtijds op en betaal eveneens bijtijds, zodat u mee
kunt doen. Het programma-overzicht vindt u voorin in dit
Maandbericht.
Namens het bestuur,
Trudy Barnhard

Vooruitblik

Vooruitblik

Open Ochtend

Botanische tuin Utrecht

3 september in de Willisstee.
Aanvang 10 uur, lezing over Japan o.l.v Dhr. Butink.

Donderdag 19 september.
In het hart van de provincie Utrecht ligt een oase met
duizenden plantensoorten. De tuinen vormen een onderdeel
van het Utrechts Science fictionpark de Uithof, en zijn
aangelegd op en rond fort Hoofddijk.
Aanvankelijk zijn de tuinen als medicinale tuin
aangelegd. Later zijn verschillende tuinen toegevoegd o.a de
rotstuin, evolutietuin en de ontdektuin.
De gids neemt ons mee door een deel van dit
tuinencomplex, en verwacht ons om 11 uur bij de ingang
van de Botanische tuin. De rondleiding duurt tot 13 uur.

Een cultuurhistorische reis door Japan, een unieke ervaring
van oud en nieuw. Vol met contrasten, hippe jongeren,
kleurrijke neon-reclames, oude en nieuwe architectuur, met
name in Tokyo. In Kyoto eeuwenoude zentempels. In
Matsumoto zien we het indrukwekkende zwarte kasteel. Op
Japanse wijze eten en slapen we in een klooster. Dit alles en
nog veel meer vertelt Dhr. Butink ons.
Deze ochtend is gratis toegankelijk voor iedereen. Neem
dus buren en vriendinnen mee, om ze te laten ervaren wat
onze NVVH te bieden heeft.
Lenie en Gemma.
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Na alle tuinindrukken is er gelegenheid om wat te eten en te
drinken in de tuincafé aldaar.
U kunt ook eventueel zelf wat meenemen.
Kosten voor deze rondleiding €7, overmaken op rek.nr
NL71INGB 0004312138 tnv NVVH-Vrouwennetwerk,
Mijdrecht onder vermelding van de desbetreffende
rondleiding.
Omdat de Pastoor Kannelaan gedurende 4 maanden
afgesloten is voor alle verkeer, vertrekken wij vanaf de
begraafplaats Wilnis aan de Ringdijk met bus 130 om 9.01
uur, richting Breukelen station. Dan per trein naar Utrecht
CS en per stadsbus 12 naar halte Padualaan.
Opgeven bij Gemma van Benschop, tel.nr 06-43702415.

Op verzoek nogmaals: eten bij het

Menno Simons huis
in Amsterdam op vrijdag 4 oktober. We vertrekken dan om
half vijf vanaf de Willisstee; meerijders betalen aan de
chauffeur meerij- en parkeerkosten.
Er wordt een driegangenmenu geserveerd inclusief koffie of
thee. Prijs € 8,50, vooraf te voldoen via NVVH-rekening.
Het is een vast menu met vis of vlees, ook vegetarisch
mogelijk (dan vooraf aangeven bij opgave.)
Totaal aantal deelnemers 12 personen.
Opgeven bij Lenie Celie voor woensdag 25 september per
telefoon of bij de open dag.
Gebruikte drankjes moeten apart afgerekend worden.

Vooruitblik

wandeling Jodenbuurt
Amsterdam, dinsdag 8 oktober, aanvang wandeling 11 uur,
bij hek van Artis.
De gids van het gilde Amsterdam neemt ons mee voor een
wandeling door de Jodenbuurt.
Hier heeft zich vlak voor en tijdens de tweede wereldoorlog
veel afgespeeld. O.a bij de Joden, maar ook onder Roma en
Sinti. Tijdens deze wandeling komen we langs plekken waar
de gids ons meer kan vertellen over de vervolging van deze
mensen.
De wandeling duurt tot 13 uur.
Hierna is er, voor wie dat wil, gelegenheid om naar het
Verzetsmuseum of de Hollandse Schouwburg te gaan.
Neem hiervoor wel Uw museumjaarkaart mee!
We kunnen in de omgeving van de wandeling een
horecalocatie zoeken voor een lunch, maar u mag ook zelf
iets meenemen.
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Kosten voor deze wandeling is €10 pp, overmaken op rek.
nr. NL 71 INGB 0004312138 t.n.v. NVVHVrouwennetwerk te Mijdrecht o.v.v. de desbetreffende
excursie.
Omdat de Pastoor Kannelaan gedurende 4 maanden
gesloten is voor alle verkeer vertrekken wij met bus 126 om
9.19 uur richting Amsterdam Bijlmer Arena vanaf halte
Beemdgras in Wilnis.
Opgeven bij Gemma van Benschop, tel.nr 06-43702415.

Vooruitblik lezing

doedelzak en trom
o.l.v Dhr. Alblas, woensdag 23 oktober Willisstee 10 uur.
De doedelzak is een oude vorm van een
blaasinstrument. Vermoed wordt dat het instrument ca.
2000 v.Chr. is ontstaan in de regio India, Pakistan en Iran,
en vervolgens door de tochten van Alexander de Grote naar
het westen is gebracht. Doedelzakken kwamen ook voor in
het oude Egypte en Turkije.
Veel meer over dit bijzondere instrument en de trom vertelt
ons Dhr. Alblas.
Lenie en Gemma.
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Museumbezoeken

Frisse wind
een zomerse kijk op de Haagse School, vrijdag 27 sept.,
Gemeentemuseum Den Haag.

11uur met bus 126 naar Bijlmer Arena en vandaar met de
metro. Juiste vertrektijd bij aanmelding.
Meestal is er wel gelegenheid om te lunchen, maar een
boterham meenemen kan natuurlijk ook.
Aanmelden bij Lenie, Tini of Mieke (tel.nrs, zie blz 4)

In de negentiende eeuw leefden mensen nog aan de hand
van seizoenen. Ook veel kunstenaars trokken erop uit en
werkten in de frisse lucht. Tussen 1860 en 1900 legden Jozef
Israels, Jacob en Willem Maris, Hendrik Willem Mesdag,
Jan Hendrik Weissenbruch en Anton Mauve op weergaloze
wijze vast wat ze zagen in en om Den Haag. Het
Gemeentemuseum beheert een omvangrijke collectie
Haagse School.
Op eigen verzoek heeft Ank Scholte in de organisatie
plaatsgemaakt voor Mieke Muiswinkel.
Door werkzaamheden vertrekken we van de tijdelijke
bushalte op de parkeerplaats van de algemene
Begraafplaats in Wilnis.Vertrektijden zijn nog niet bekend,
we streven naar een vertrektijd rond 9 uur met bus 123 naar
Woerden, nemen daar de trein naar Den Haag. Bij
aanmelding is de exacte vertrektijd bekend.
Aanmelden bij Lenie, Tini of Mieke (tel.nrs, zie blz 4)

Grote vrouwen
Prof. Dr. Marleen Temmerman, 24 maart 1953,
Lokeren.

Juwelen
maandag 14 oktober, Hermitage, Amsterdam
Een van de grote schatten van de Hermitage is de
fabelachtige juwelencollectie.
Samen met vele portretten en een overdaad aan rijk
gedecoreerde japonnen en kostuums presenteren zij twee
eeuwen mode en juwelen, gedragen door de high society aan
het Russische hof. Schitterend bewaard gebleven
topstukken in het decor van balzalen en boudoirs.
Toegang Hermitage: Museumjaarkaart en een toeslag van
€ 2,50.
We vertrekken van de tijdelijke halte op de parkeerplaats
van de algemene Begraafplaats in Wilnis. Vertrektijd rond
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1e vrouwelijke hoogleraar gynaecologie verloskunde in
België.
Heeft haar hele loopbaan gestreden voor de rechten van de
vrouw en de gezondheid van vrouwen. Op 12 oktober 2018
vindt haar emeritaatviering plaats in aanwezigheid van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. Als
wetenschapster, gynaecologe, docente en politica is Prof. dr.
Marleen Temmerman een internationaal boegbeeld van
strijd voor de gezondheid van vrouwen en vrouwenrechten
wereldwijd. Na een rijkelijk gevulde loopbaan van meer dan
40 jaar gaat ze op emeritaat bij de Universiteit Gent.
Zij was een nieuwsgierig kind en groeit uit als een kritische
vrouw die niet in het gareel wou lopen en zeker niet zwijgen;
dat was niet aan haar besteed. Vanaf het vierde jaar LatijnGrieks, begon men in te zien dat ze naar een andere school
moest gaan, maar dat mocht niet van thuis. De leraar
geschiedenis zei: ”ofwel zwijg je, ofwel stap je naar de
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middenjury”. Zwijgen was geen optie. Marleen vertrekt
naar Brussel. En slaagt voor de middenjury. Een jaar
vroeger dan normaal begint ze haar studie geneeskunde aan
de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. In die tijd niet zo
evident voor meisjes. De verwachting was dat je
onderwijzeres of regentes werd. Geneeskunde was al
helemaal niet weggelegd voor mensen uit onze middens. De
decibelmeter schoot vaak flink omhoog in huize
Temmerman. Haar vader was gewonnen voor de Vlaamse
strijd, en Marleen ging de strijd aan voor de onderdrukte
mens. Haar ouders vonden haar nogal rebels.
Afrika was liefde op het eerste gezicht. In 1975 zet Marleen
voor de eerste keer voet aan grond op het Afrikaanse
continent. Als stagiaire geneeskunde in het Rwandese
Butare. Het was liefde op het eerste gezicht. Daar had ze
echt het gevoel nuttig te zijn. Ondertussen had het
gynaecologievirus haar helemaal te grazen. Wat interessant
om meisjes tot vrouwen te begeleiden in al hun facetten.
De hoogleraren vonden gynaecologie te zwaar voor meisjes.
Marleen vond een plek in Breda om verder de opleiding te
volgen. In 1981 vervolledigde zij haar studie aan de Vrije
Universiteit Brussel. Zij koos de weg van de
onvruchtbaarheid. In 1988 gaat ze naar Kenia en blijft daar
vijf jaar. Met 100 bevallingen per dag, moedersterfte was er
erg hoog. Zij hielp mee, gaf opleidingen en haalde
onderzoekbeurzen binnen. Klopte op de deuren van de
Europese Commissie, de Belgische en Nederlandse
Ambassade, voor middelen. Daarmee is het verloskwartier
opgeknapt. In 1992 keren Marleen en echtgenoot naar
België vanwege hun zoon van bijna vijf. Ze stuurt een
sollicitatiebrief naar de Universitair Ziekenhuis Gent en
krijgt haar aanstelling als gynaecologe . “Een geschenk uit
de hemel”. Zij zou de 1e vrouwelijke gynaecologe worden.
Zij schreef vier boeken, publiceerde meer dan 25
wetenschappelijke artikels, en coachte 120
onderzoeksprojecten wereldwijd. Vorig jaar werd ze
uitgeroepen tot “Beste gynaecologe ter wereld”. De
vrouwenkliniek van het UZ Gent heeft 300 werknemers,
jaarlijks 1300 bevallingen en Margreet is daar diensthoofd.
Mijn beste medewerkers zijn die niet altijd "ja" knikken.
De projecten in Kenia en in nog 10-tal landen groeien nog
steeds, 350 mensen werken daar, wat haar trots maakt.
Vrouwen worden nog altijd gestenigd. Vrouwen hebben
geen toegang tot onderwijs. Vrouwen worden
uitgehuwelijkt op hun twaalfde. De verkilling in
Europa baart haar zorgen. Ikke, ikke, ikke, en de rest kan
stikken. "Solidariteit is het allerbelangrijkste", zijn haar
woorden. Haar strijd voor vrouwenrechten, armoede en
discriminatie gaat een ieder aan. Ze staat naast jonge
moeders, van Vlaanderen tot Kenia.
Wat interessant dat we deze vrouw in ons buurland hebben.
Tot een volgende grote vrouw,
Ans Schmidt
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Terugblik:
IVN-lezing, donderdag 28 maart NME-centrum:

Vogels om ons heen
Gerda Veth, medewerkster van het NME-centrum de
Woudreus vertelt aan 42 belangstellende dames wat NME
inhoudt. Het is een afkorting voor Natuur en Milieu
Educatief Centrum. Zij is lid van de vogelwerkgroep van het
IVN: Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Wat
haar lezing over vogels betreft, beperkt zij zich vandaag tot
de veelvoorkomende vogels in park en tuin. Het zijn er
inderdaad veel en de meeste kennen we wel: merel, lijster,
spreeuw, mus, heggenmus, vink, roodborstje,
winterkoninkje, mees, gaai, sperwer, specht, kauw en nog
veel meer.

Gerda vertelt enthousiast leuke bijzonderheden en laat de
zang horen. Het is maar goed, dat we geen examen hoeven
te doen, want na het 10e vogelgeluidje raken de meesten van
ons de kluts al kwijt.
Hier en daar een ezelsbruggetje: de roep van de tortel heeft
3 lettergrepen (op de cadans van “I love you”) terwijl die
van de houtduif 5 lettergrepen is. De vink roept: ”biscuit“.
En de fitis heeft in zijn lied: ”het is vandaag mooi weer,
morgen zal het minder zijn”.
De vlaamse gaai is een verwoed eikelverzamelaar, soms wel
500 eikeltjes begraaft hij voor de winter en hij weet ze dan
feilloos weer te vinden. En wisten we dat het geroffel van de
specht niet dient om insecten uit de boom te lokken, maar
om zijn territorium af te bakenen en contact te zoeken? En
dat de boomklever de stam onhoog én omlaag kan lopen en
de boomkruiper spiraalsgewijs omhoog tegen de stam
opklimt?
Gerda raadt ons aan de app “Vogels in Nederland” op onze
tablets/computers te installeren, waar we nog veel meer
informatie kunnen vinden en ook zang/vogelgeluiden
kunnen beluisteren.
Het was een leuk en leerzame middag. Dank je wel, Gerda!
Liesje Veeneman

NVVH afdeling De Ronde Venen

Terugblik:

Slotdag naar Koetsmuseum en Katwijk aan Zee
Donderdagochtend 9 mei j.l. gingen we met 40 dames in de
bus van Geert Slingerland op naar Rijnsburg, naar het
Koetshuis van Maarten van Kuivenhove.
De weersvoorspelling was niet echt goed maar de sfeer in de
bus zat er meteen goed in.
Geert heeft zijn rijkunst weer vertoond in het dorp zelf waar
kleine smalle straatjes waren met bochten, keren was
moeilijk, maar Geert heeft het fantastisch voor elkaar
gekregen. Applaus.

Bij het museum werden we onthaald op koffie/thee met
cake. Om elf uur vertelde de heer Maarten van Kuivenhove
ons over het ontstaan van het museum. Hij was 19 jaar toen
hij zijn eerste koets kocht. Hij heeft er nu 50 staan, de een
nog mooier dan de ander. Over de hele wereld haalde hij
koetsen weg, knapte ze zelf op. Letterlijk alles deed hij zelf.
Hij heeft zelfs een koets helemaal zelf gebouwd, eerst de
tekening gemaakt en toen twee jaar gedaan over materiaal
zoeken en hoe doe ik het, en toen nog eens twee jaar om
hem te maken. Wat een veelzijdige man. Hij raakte haast
niet uitgepraat.

In de vitrines stonden duizenden prullaria die bij koetsen
horen, maar wel ook heel leuke en mooie voorwerpen. Een
aantal van ons ging zelf maar verder kijken in al de vitrines,
op de volgende etage en langzaam aan naar boven voor de
lunch. Het was ondertussen 1 uur, dus we lustten wel wat.
Heerlijke boerengroentensoep en broodjes, koffie/ thee,
melk, karnemelk en nog een broodje kroket. Het smaakte
goed en we konden de middag weer door.
Het bleef lekker weer en wij zijn om 13.45 uur met de bus
van Geert naar Katwijk aan Zee gebracht.

Daar konden we drie uur lang lekker uitwaaien, op een
terrasje zitten aan het strand, warm in de zon die maar zijn
best bleef doen. Men kon naar het Katwijks museum of
gewoon gezellig winkelen. Om 16.45 uur vertrok de bus
weer richting Wilnis, waar wij na een heerlijke dag weer
veilig door Geert zijn thuisgebracht.
Ik verheug mij al op het komende seizoen, zeker als Gemma
en Lenie weer van die leuke onderwerpen verzinnen.
Lies Verbraak, en fijne zomer allemaal.

sept.-okt. 2019
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Terugblik:

Fabergé-eieren
Er was een geweldige opkomst voor de Fabergé-lezing op
15 april 2019. De lezing, was ook echt een lezing. Mevrouw
Edith Veenhof vertelde niet, maar las ons voor, over de
verschillende technieken van het eieren versieren. Na de
pauze zouden we de technieken op beeldscherm zien.
Er werden mandjes met versierde eieren doorgeven, en er
werd herhaaldelijk gezegd “kijken met je ogen, dus niet
aanraken”, wat we allemaal wel kenden van onze moeders,
etc. De eieren waren prachtig, en we hebben ze niet
aangeraakt, dus echt met de ogen bekeken.
De techniek om ons iets te laten zien, liet mevrouw Veenhof
danig in de steek. De nieuwe eigenaren van de Willisstee
hebben enorm hun best gedaan, zodat we toch nog iets
konden zien, maar ondanks alle hulp viel de DVD toch
steeds uit.
Mevrouw Veenhof heeft zelf hele mooie eieren en eitjes
versierd en in de pauze was er gelegenheid om het een en
ander beter te bekijken en te kopen.
Jammer was dat er weinig aandacht was voor de echte
Fabergé-eieren, die voor fabelachtige prijzen soms, worden
geveild. De laatste keer was in 2014 en wel voor de prijs van
20 miljoen dollar (14,5 miljoen euro).
Als je meer interesse hebt voor de Fabergé-eieren, kun je
nog terecht op een pagina van Wikipedia.

Zoals onze moeders al zeiden:
kijken doe je met je ogen

Cora Verbrugge

Terugblik:

Scheepvaartmuseum
Daar gingen wij dan. Met z’n zevenen in de bus en metro op
naar het Scheepvaartmuseum.
Eerst koffie met gebak om op te starten. Ans Schmidt
kwam er ook nog bij, dus toen waren wij kompleet.
Op naar de Oranje-sloep, prachtig om te zien hoe het er
vroeger aan toe ging als de koninklijke familie ging varen of
gasten ontving.
Er was ook een tentoonstelling over de repatriëring van
Nederlanders uit Indonesie met het immense schip “De
Oranje”. Ans heeft daar nog herinneringen aan. Na nog een
leuke wandeling door druk Amsterdam zijn wij
neergestreken op een gezellig terras aan het Waterloplein.
Het was een leerzame en gezellige dag. Voldaan gingen wij
weer naar huis.
Wil Linders
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Van alles wat
Heel hartelijk bedankt
voor het mooie boeket, dat ik van jullie kreeg, na mijn
heupoperatie.
Met vriendelijke groet,
Wytske van Dijk

In het juni-nummer van Denken en Doen stond een
nuttige tip voor (oudere) echtparen: doorbreek het
vaste patroon. Wie eerst altijd de geldzaken deed,
gaat voortaan koken. De kok krijgt de financiën
onder zich. Zo'n ruil vergroot de zelfredzaamheid.
(Naar aanleiding van een vraag over een hypotheek,
na overlijden echtgenoot: "Dat deed mijn man
altijd.")

Dankbetuiging
Namens alle leden van ons Koninklijk NVVHVrouwennetwerk afdeling De Ronde Venen dank ik Ank
Scholte en Lida Tanja heel hartelijk voor hun jarenlange
inzet en betrokkenheid bij onze clubs, resp. de museumclub
en de wandelclub. Mede door hun inzet hebben vele leden
kunnen genieten van de collecties in de musea en van de
mooie natuur tijdens de wandelingen.
Helaas moesten zij door omstandigheden in de privé-sfeer
hun functies beschikbaar stellen.
Gelukkig heeft Mieke Muiswinkel zich aangemeld voor de
functie in de museumclub. Heel veel dank daarvoor!
Namens het bestuur,
Trudy Barnhard

Artzuid,
volop beleveing in de tuinen van Amsterdam-zuid.
Beeldenroute vanaf Station Zuid. Bereikbaar vanaf Wilnis
met de bus naar stadion Uithoorn en daar overstappen op
de bus naar metro, bus en trein stadion Zuid Amsterdam.
Te bezoeken t/m 15 september. Kijk voor meer info op
www.artzuid.nl.
Vandaar loopt de beeldenroute naar de Minervalaan waar
het Art-zuid-informatiecentrum staat en de route verder
gaat over de Apollolaan.
Lenie Celie

Tip voor een leuk uitje:
Zaterdag 14 september 2019 van 10.30 tot 22.00.
Gratis, klassiek op het Amstelveld 1017 JD Amsterdam.

Nog een tip:
Nog t/m 15 september in het Rijksmuseum: lang leve
Rembrandt. Rembrandt is 350 jaar geleden overleden, maar
zijn werk is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor
kunstenaars van nu. Iedereen mocht eigen werk inleveren.
En zo zijn er 575 werken te zien, geïnspireerd door
Rembrandt. Heel veel variatie. En vergeet niet eens de tuin
van het Rijksmuseum in te gaan!
Lenie Celie

Bestuursactiviteiten
Bestuursvergadering: 3 oktober
Verschijningsdatum Maandbericht nov.-dec.: 22 oktober
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Opkomende klassieke talenten, gevestigde ensembles, koren
en orkesten verrassen je op een enorm podium midden op
het veld.
Openlucht festival. Heerlijk om te kijken en luisteren; er
staan voor iedereen stoeltjes om te zitten.
Dit gratis toegankelijke evenement presenteert de hele dag
klassieke muziek voor de hele familie.
Te bereiken via bussen Uithoorn Amsterdam en een stukje
lopen en via bus en metro Bijlmer Arena en een stukje
lopen.
Lenie Celie

U bent aan zet...
Heeft u een leuke suggestie, een interessante website gezien,
een handige app voor uw tablet, een aanbod om iets te
ruilen, u wil graag een (gratis) advertentie plaatsen, etc. etc.:
dit blad is vàn u en vóór u. Maak er gebruik van. Zulke
korte bijdragen zoals op deze pagina van Wilma en van
Lenie, die maken ons Maandbericht extra aantrekkelijk en
lezenswaardig. Dus wat let u? Ik heb een heel royale gewone
en een digitale brievenbus, dus kom maar op met al uw
post!
Agnes Blokker

NVVH afdeling De Ronde Venen
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