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Contributie per 1 januari 2021, 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 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   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.

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

Maandbericht: kopij of advertenties
Kopij inleveren of gratis advertenties (alleen voor leden):
opgeven uiterlijk 1 augustus 2021 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.
 

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

 

Jaarprogramma seizoen 2020 - 2021
12 april - wandelen vanaf Willisstee
29 april - bezoek Cobramuseum Amstelveen
03 mei - wandelen vanaf gemeentehuis Uithoorn
19 mei - museumbezoek Stadsarchief Amsterdam
 
.... en alvast voor uw agenda:
 

Van het bestuur

Eindelijk! Het opheffen van allerlei beperkingen vanwege
corona komt steeds dichterbij! 
Heerlijk, zeker voor de schoolkinderen, de studenten en
natuurlijk voor de horeca en de winkeliers! 
Met de lente en de zon komt ook ons voorjaarsgevoel weer
terug! 
En ook door het bestuur worden weer plannen gemaakt en
activiteiten gepland voor zodra het weer veilig is. 
Bent u al gevaccineerd? Is er al een datum voor uw
vaccinatie? We kijken er allemaal naar uit om weer veilig te
zijn voor ons zelf en voor anderen!  
Op 10 maart j.l. was het alweer Internationale Vrouwendag!
Traditioneel organiseren wij dan iets speciaals: een film of
een lezing over vrouwen. Helaas was dat dit jaar niet
mogelijk. Heeft u er nog wel aan gedacht? Vrouwen zijn
onmisbaar en zo belangrijk voor elke samenleving! Extra
aandacht blijft nodig! 
 
Wij hopen en verwachten dat de corona-beperkingen in
september opgeheven dan wel beperkt zullen zijn en dat dan
ook Willisstee weer open is.
We hebben onze Open Ochtend (het begin van ons nieuwe
seizoen) gepland op donderdag ochtend 2 september om

10.00 uur en onze Ledenvergadering op maandagmiddag 27
september vanaf 13.30 uur, beide in Willisstee.
Mochten in deze data veranderingen komen, dan laten wij u
dit zo snel mogelijk weten. Raadpleeg dus regelmatig uw
mail of de website! 
Natuurlijk is er nog steeds elke eerste maandagmiddag
(vanaf 13.30 uur) van de maand onze wandelgroep met een
mooie en gezellige wandeling (contact Lenie Celie 283819). 
De eerstvolgende keer is op maandag 12 april (maandag 5
april is 2e paasdag), de 2e keer op 3 mei.
Indien u belangstelling heeft voor de tweede leeskring, dan
kunt u zich opgeven bij Henriëtte Grashoff (272922). 
Zondag 4 en maandag 5 april is het weer pasen en daarmee
begint meestal een mooie en zonnige periode. Om dit
feestelijk te beginnen ontvangt u binnenkort een kleine
paasattentie van ons! 
 
Dit is alweer het laatste Maandbericht voor ons zomerreces.
Er ligt een bijzonder verenigingsjaar achter ons en we zullen
het nieuwe jaar vol optimisme beginnen. De beide
organisatoren in ons bestuur, Lenie Celie en Gemma van
Benschop, bereiden zich al voor door het plannen van
activiteiten.   

02 september - Open ochtend / start nieuwe seizoen
27 september - Ledenvergadering / verhalenvertelster
 
Uiteraard zijn alle genoemde data onder voorwaarde dat de
corona-beperkingen dan opgeheven zijn.
In geval van twijfel: kijk op www.nvvh.nl bij afdeling
Ronde Venen voor het laatste nieuws.
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Wij wensen u een stralende lente en een zonnige zomer en
we hopen elkaar op onze Open Ochtend op 2 september
weer te ontmoeten en bij te praten!  
Namens het bestuur, 
Trudy Barnhard

Vooruitblikken
Wandelgroep maandag 12 april

Dit keer wijken we uit naar de tweede maandag in
april ! Maandag 12 april, half 2 vertrekpunt parkeerplaats
Willisstee. Heb je zin in een wandeling, kom dan mee.

Wandelgroep maandag 3 mei
 
Is de laatste wandeling van dit seizoen of blijven we
doorwandelen? We gaan er dan met de wandelaars over
praten. Deze keer is de start in Uithoorn, vanaf de
parkeerplaats achter het Gemeentehuis aan het
Zijdelmeer. We lopen dan een rondje om het Zijdelmeer.
Tot ziens en geef je op, groet Lenie.

Meer info wandeling Zijdelmeer 3 mei
Ik wandel graag, maar hier bij mij in de polder zijn de
mogelijkheden beperkt: een rondje is al gauw 7 of 8 km. Of
je loopt een stukje en dezelfde route terug. Een beetje saai!
Dus ben ik in de coronatijd regelmatig naar Uithoorn
gegaan en heb daar het rondje Zijdelmeer vaak gelopen.
Dat is echt een heel afwisselende wandeling, ruim 3 km
lang, dus in 45 - 60 minuten heel makkelijk te doen.

Je start met een stukje over een doodlopende weg, dus
weinig verkeer. Heel verrassend daar: allemaal bordjes met
spreuken, kleine lichtpuntjes, soms heel bijzonder, ook
enkele doordenkertjes! (zie foto's volg.blad) Vervolgens gaat
de route langs de waterkant, door een stukje bos. Het derde
en laatste deel loop je langs een natuurgebied.
Een absolute aanrader! Agnes Blokker
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Enkele van de 'lichtpuntjes" van de Zijdelmeer-route

langs de waterkant van het Zijdelmeer

Vooruitblik musea
Cobramuseum, 29 april
We hopen op versoepeling van de veiligheidsmaatregelen in
april en mei, zodat we weer musea kunnen bezoeken! We
gaan op donderdag 29 april naar het Cobramuseum in
Amstelveen. Tentoonstelling: Karel Appel 100 jaar, Ter ere
van zijn 100ste verjaardag op 25 april opent het museum
een presentatie met de mooiste werken van Karel Appel en
een aantal bijzondere bruiklenen, nog zelden  vertoond!
 
Vertrek 11.13 bus 130 B.de Voogtlaan, in Uithoorn bus
naar Amstelveen. Opgave voor 27 april bij Lenie,Miek,Tini
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Stadsarchief Amsterdam, 19 mei

Amsterdam in aquarel en pastel, Breitner, Israels en
tijdgenoten.
De tentoonstelling brengt eenmalige topstukken uit eind
negentiende eeuw en begin twintigste eeuw samen in he
Stadsarchief Amsterdam. De eigen unieke collectie wordt
aangevuld met bruiklenen uit ondermeer het Rijksmuseum,
Stedelijk museum, Frans Hals museum, Centraal museum
en particuliere collecties. Een groot aantal van de werken is
zelden of nooit tentoongesteld.
We vertrekken woensdag 19 mei van de Burg de Voogtlaan
in Wilnis om 11.13 met bus 130 naar Uithoorn en nemen
daar de bus naar Amsterdam. Aanmelden voor 16 mei.

Als we naar het Amsterdams archief gaan, stappen we uit
de bus bij het Leidseplein.
En om al wat in de stemming te komen van onze hoofdstad
lopen we een kwartier door Amsterdam en over de gracht
naar de Vijzelstraat.

nagekomen foto van bezoek Catharijne Convent. Mooi hè, met die mondkapjes!

 advertentie
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Grote vrouw:
 
Henriëtte Pimentel, 1876 – 1943,
“zij was kind met de kinderen”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erkenning voor een heldhaftige vrouw, weinig mensen
weten wie zij is.
Henriëtte Pimentel was een Joodse onderwijzeres en
verzetsvrouw. 
Als directrice in 1926 van de joodse crèche tegenover de
Hollandsche Schouwburg hielp zij tijdens de Tweede
Wereldoorlog honderden Joodse kinderen aan een
onderduikadres. De zorg voor jonge kinderen was een rode
draad in het leven van Pimentel. Ze werd hoofd van een
’fröbelschool’ in Amsterdam.

 
School moest een prettige omgeving zijn, vond ze; dat
betekende ondermeer geen harde schoolbanken, maar voor
ieder kind een stoel en tafeltje met een vaasje bloemen.
Kinderen moesten zich fijn voelen, zo werd er uitgebreid
gespeeld.  
 
Daarin was ze Montessori ver voor. De kinderen werden
gecontroleerd op luizen; als ze meer dan 20 hadden moesten
ze weer naar huis. De kinderen werden goed gevoed en
gingen in bad. Er was altijd een arts die toezicht hield. Er
werd de hele dag gespeeld, geknutseld en gezongen. Voor de
arme Joden betekende dit heel veel. Zij kregen aan het eind
van de dag hun kinderen schoon en weldoorvoed terug;
moe, maar voldaan. Haar personeel liep met haar weg, zo
bleek eenieder haar een aardige vrouw te vinden. Ze kon
heel goed leidinggeven.
 
Dat zo iemand tijdens de oorlog een plan opzet om
kinderen te redden was alleen maar logisch. De oorlog
kwam en op de crèche werd het leven heel anders. Toen is er

bedacht om de kinderen uit de crèche aan de overkant te
brengen. Wanneer hun ouders dan werden weggevoerd,
moesten de kinderen met ze mee, was de bedoeling.
Pimentel zag haar kans; zij bedacht een plan om de
kinderen uit de crèche te halen en ze zo te redden van
vervolging.
Vanuit de crèche ontstond een geoliede machine van
verzetswerk. Medewerkers haalden de kinderen ongezien uit
de crèche en droegen ze over aan het verzet die
onderduikadressen voor ze vond. Meer dan 600 kinderen
zijn op deze manier gered. Maar bij nog veel meer kinderen
is dat niet gelukt.
 
Uiteindelijk ontkwamen de meesten niet aan deportatie.
Duizenden kinderen en medewerkers van de Joodse crèche
overleefden de oorlog niet, onder wie directrice Henriëtte
Pimentel. In 1943 werd de crèche ontruimd door de
Duitsers. Directrice Pimentel werd gearresteerd en naar
Westerbork gebracht.
Tot aan haar dood is zij bezig geweest met de crèche. Nog
vanuit Westerbork schreef zij brieven vol met ideeën voor
na de oorlog.  Niet veel later werd zij op transport gesteld
naar Auschwitz waar zij direct bij aankomst werd
vermoord. Op 17 september 1943 werd ze in Birkenau
vermoord.
 
Als erkenning hebben Esther Shays en Frank Hemminga
een biografie in januari 2021 uitgegeven, met als
titel: Wacht maar. Het veelbewogen leven van Henriëtte
Pimentel.
Ja, geen vrolijk maar wel een dapper verhaal. We naderen
weer 5 mei en dan staan we stil bij wat er toen gebeurde. We
zullen nooit vergeten!
 
Hoop dat ik jullie weer gauw kan ontmoeten!
Hou nog even vol, de prik komt eraan.
 
Lieve groet,
Ans Schmidt
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Terugblikken
 
Wandeling 1 februari

Een fijne wandeling
Geen moment heb ik mij verveeld op de wandeling die
Lenie voor onze vereniging heeft georganiseerd. Misschien
lijkt het parcours saai om te doen: gewoon een rondje
Wilnis! 
Niets is minder waar! Wat te denken van het plaatje dat het
uitzicht op de Wilnisse molen biedt vanaf het pad langs de
Ringvaart. 
Een lichte nevel boven de weilanden leek de molen en de
natuur te beschermen tegen al te opdringerige kijkers. 
In stille verwondering over de weidsheid van het
polderlandschap vervolgden wij onze tocht langs het water.
Er was nauwelijks wind en het water lag er zo glad als een
spiegel bij.
Een fuut dobberde wat rond en draaide zijn fraaie statige
kop van links naar rechts op zoek naar het vrouwtje. Even
verderop spotten wij haar, prachtig weerspiegeld in het
water onder haar.

Wandeling 1 maart
Deze keer was de wandeling met 6 dames, twee aan twee.
Van de parkeerplaats bij de Willisstee door het park onder
de weg door naar de spoordijk met mooi uitzicht over de
polders en poel richting Vinkeveen.

Daar maakte we een slinger door de nieuwe wijk met namen
van zeeboten. 
Om daarna weer terug te lopen naar ons startpunt.

Op het landje aan de overkant bemerkten we een stuk of vijf
waterhoentjes die rondscharrelden langs de oever. Een
eenzame meerkoet haastte zich naar de overkant met
achterlaten van een v-vormige rimpeling in het water. Uit
het slootje beneden aan de dijk vloog een witte reiger op, die
met enkele flinke slagen verdween in de mistige verte.
We verlieten de dijk en vervolgden onze weg langs de
begraafplaats, waar we in het naastgelegen grasland vele
molshopen passeerden. “Daar is een mannetje al gravend
op zoek gegaan naar een vrouwtje”, wist een van ons te
vertellen. Die heeft heel wat grond moeten verzetten voor
hij beet had!
Tijdens een kort bezoek aan de begraafplaats ontspon zich
een gesprek over begraven of cremeren en of we dat al voor
onszelf wisten. Ideeën werden geopperd, maar nog niets

bleek vastgelegd. 
Langs het populairste wandelpad van Wilnis over de oude
spoordijk sloten we onze rondwandeling af.
We waren onderweg slechts enkele mensen tegen gekomen,
maar hier leek het of heel Wilnis op pad was.
Reuze gezellig om zo onze wandeling met begroetingen en
hand opsteken te beëindigen. 
De volgende eerste maandag van de maand, dat zal op 1
maart zijn, ben ik weer van de partij. U ook?
 
Joke Reurings
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 Herkent u ze: Van Gogh met Parelmeisje van Vermeer

Terugblik

museumbezoek
 
Helaas is het museumbezoek van 26 februari vanwege
corona niet doorgegaan. De musea waren toen nog
gesloten. Hetzelfde geldt voor het geplande bezoek van 23
maart: gaat niet door.
Wij zijn niet de enigen die hierom treuren: ook de 'bewoners'
van de musea vinden dit niet fijn.
Zie onderstaande foto die ik recent kreeg.
Agnes Blokker
 

Het 100e museumbezoek
 
Op de algemene ledenvergadering in februari 2008 opperde
ik de mogelijkheid voor gezamenlijk museumbezoek. Er was
animo voor!
Ik wilde dat museumbezoek wel organiseren, echter niet in
mijn eentje; spontaan meldden Wilma Kerkhoven en Lenie
Celie zich.
Ons eerste bezoek was op 14 okt 2008 aan het Van
Goghmuseum, met 4 deelnemers. We gingen door met de
organisatie van museumbezoek, soms met veel soms, met
weinig deelnemers.
In 2014 nam Ank Scholte de plaats in van Wilma en in mei
2019 gaf zij het stokje door aan Miek Muiswinkel. Van 2008
tot september 2020 hebben we slechts 2 keer i.v.m. het weer
of geen belangstelling moeten annuleren en hebben ruim
900 dames kunnen genieten van wat musea ons te bieden
hebben.
Het 100ste bezoek stond 16 januari 2021 gepland, aan het
Stedelijk museum in Adam, maar corona strooide roet in
het eten. Toch hopen we op het eerstkomende
museumbezoek de 100ste keer te vieren met een lekker
kopje koffie!
Hartelijke groet van Tini, fantastisch bijgestaan door Lenie
en Miek (Bijgaande foto's zijn uit de albums van Lenie)

11april-mei 2021



Vakmanschap = Meesterschap 

 
Het poeliersbedrijf aan de Demmerik zoals wij dit nu
kennen, heeft zich ontwikkeld vanaf de “aan de deur
verkoop van kippen” door de vader van Nico Jan, tot het
bedrijf met een grote winkel (in 1998 gebouwd!), met een
wildkar buiten en een grote gecertificeerde wildschuur op
het achtererf! 
Het ondernemerschap zit de familie De Haan in het bloed.
De grootvader was bakker in Vinkeveen en later zijn twee
zoons in dit bakkersvak verder gegaan. Maar de andere
zoon, de vader van Nico Jan, is met een kippenverkoop-
bedrijf begonnen. Eerst verkoop aan de deur en later met de
winkel achter het huis. Hij is dus de grondlegger van dit
poeliersbedrijf! 
Nico Jan heeft dit vak niet alleen in de praktijk van zijn
vader geleerd, maar heeft ook twee jaren de
poeliersvakschool in Alphen aan de Rijn gevolgd. Ook zijn
zoon heeft als allerlaatste leerling deze vakschool met een
einddiploma afgesloten. Helaas is deze opleiding voor dit
bijzondere vak nu ondergebracht bij de
slagersvakopleiding. 
Het gaat hier niet alleen om kippen en ander pluimvee,
maar ook om klein wild (hazen, konijnen, herten en reeën).
Om dit klein wild te kunnen prepareren is een specifieke
vakbekwaamheid vereist. Liefhebbers van klein wild en ook
jagers weten een deskundige poelier te vinden. De klanten
voor Nico Jan komen vaak van ver! Zijn deskundigheid en
vakbekwaamheid is wijd bekend! 
Achter de winkel is een paar jaar geleden een grote
gecertificeerde wildschuur gebouwd. Hierdoor is de juiste en
veilige verwerking van het vlees gegarandeerd.
 
De dagen voor de leiding van dit bedrijf zijn lang: Nico Jan
begint vaak al om 05.00uur met het ontvangen, uitladen en
voorbereiden van de bestellingen.De jarenlange relatie met
deze vaste leveranciers is uitstekend. Men kent en
vertrouwd elkaar. Hierdoor is ook de hoge kwaliteit van het

 
Deze keer maakt u kennis met de poelier Nico Jan de Haan,
Demmerik 110 in Vinkeveen.

vlees gegarandeerd. Al het geleverde vlees, ook het klein
wild is afkomstig uit Nederland. De hazen komen uit de
polder!     
Veel klanten zijn vaste afnemers, maar ook een aantal
restaurants gebruiken zijn producten. Helaas zijn door de
corona deze bestellingen beperkt of zelfs afwezig. 
Nico Jan houdt van dit vak en hij brengt deze liefde en
vakkennis ook over op zijn medewerkers. Met elkaar
vormen zij een echt team! 
Wij hopen dan ook dat dit mooie poeliersbedrijf van de
familie De Haan nog heel lang zal mogen voortbestaan, ook
met de volgende generatie aan het roer! 
Wij danken Nico Jan de Haan voor dit interview. 
 
Trudy Barnhard 
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Van alles wat!
 
Wel en wee

Bestuursactiviteiten
 
Bestuursvergadering: 9 augustus
Verschijningsdatum Maandbericht sept.-okt.: 24 augustus

Op 11 februari j.l. is Ans van Solinge overleden. Ans was de
laatste jaren geen lid meer, maar is jaren lid geweest van
onze vereniging. Zij had de laatste jaren heel slecht gehoor
en zicht.
Zij heeft een aantal jaren de fietsclub op dinsdag geleid voor
de vereniging.
 
 
Beste mensen.
Ik wil jullie allen bedanken voor het medeleven na het
plotselinge overlijden, van mijn man John.
Het heeft mij goed gedaan, en veel steun gegeven.
Met vriendelijke groet,

Wemmy van den Berg
 
 
Graag wil ik en mijn man u bedanken voor het mooie
boeket rozen. 60 jaar samen, dat is wat! Eerlijk gezegd, wij
hebben een geweldige dag gehad. Trouwens die poppen
voor de deur waren van onze kinderen. Verrassing,
verrassing. Nog eens bedankt.
 
Irmgard Besse
 
 
Eind januari heb ik met een val van mijn fiets, mijn elleboog
gebroken en kreeg toen van de afdeling De Ronde Venen
een prachtig boeket bloemen, die nu nog staan te bloeien.
Hartelijk dank hiervoor en het gaat weer goed zonder gips!
 
Els van Selm
 
 
Hallo lieve dames.
Hartelijk dank voor de mooie bloemen, die ik kreeg bij het
ontslag uit het ziekenhuis. Echt een opkikker.
Groet,
 
Marijke Merkus

 Ans van Solinge

In de rubriek 'computerideetjes' maar weer eens een paar
suggesties:
 
Even behoefte aan wat ontspanning?
 
Heerlijk relaxen en luisteren naar natuurgeluiden,
bijvoorbeeld van de tikkende regen, of het geluid van de
Marker Wadden, het geluid van een boerderij, of kwakende
kikkers. Kies maar en ontspan.
Hoe?
Ga op laptop, tablet of smartphone naar internet en tik
daar in: podcasts binnenste buiten. Kies daar welk geluid u
prettig vindt. Extra mooi als u met koptelefoon op of
oortjes in gaat luisteren!
 
 
Handigheidjes van oma
 
Ga op internet naar 'omaweetraad.nl'. Daar staan veel van
die oude tips en trucs die van generaties zijn doorgegeven.
Voor het gemak zijn ze in categorieën ingedeeld, zoals
vlekken, tuin, keuken, etc.
Weet u niet in welke rubriek het advies staat wat u zoekt?
Tik een trefwoord in het zoekveld en u krijgt alle tips over
dat onderwerp. Veel succes ermee.
 
Agnes Blokker

14 NVVH afdeling De Ronde Venen
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