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Brandweer 
rukt uit bij 
reanimaties
Mijdrecht - Vanaf 1 janua-
ri 2016 rukt brandweerpost 
Mijdrecht ook uit voor reani-
maties. Uit een pilot met meer-
dere brandweerposten (waar-
onder post Abcoude) in de Vei-
ligheidsregio Utrecht (VRU) 
is gebleken dat de brandweer 
vaak eerder ter plaatse kan 
zijn dan de ambulancedienst. 
De brandweer kan dan star-
ten met reanimeren, inclusief 
het gebruik van een AED. U 
kunt dus een brandweervoer-
tuig in de straat zien wanneer 
het om een reanimatie gaat. De 
brandweer rijdt met zwaailicht 
en sirene aan in dit geval. Na-
tuurlijk zal ook de ambulance-
dienst met zwaailicht en sirene 
aankomen. Alle brandweerpos-
ten in de provincie Utrecht ruk-
ken binnenkort bij onwelwor-
dingen uit.
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Mijdrecht - Op de valreep van 
2015 vierden Aad en Anneke Bui-
zert-Saarloos aan de Maansteen in 
Mijdrecht hun 60-jarig huwelijk, di-
amant dus. 
Op de keper beschouwt een meer 
glinsterend juweel dan een maan-
steen, maar daar wonen ze nu een-
maal. Alweer dertig jaar trouwens. 
Adriaan (Aad) Buizert is geboren 
op 12 april 1933 in Vijfhuizen (Haar-
lemmermeer), Anneke zag het le-
venslicht op 1 februari 1932 in Am-
sterdam. Nadat ze vijf jaar verkering 
hadden trouwden ze op 29 decem-
ber 1955 in het Utrechtse stadhuis 
en dezelfde dag voor de gerefor-
meerde kerk aan de Gansstraat in 
die plaats. Uit het huwelijk werden 
drie kinderen geboren: twee doch-

ters en een zoon. Aad en Anneke 
zijn verheugd dat zij hun vier klein-
kinderen en een achterkleinkind 
tot nu toe bij leven welzijn hebben 
mogen meemaken. Hoe zijn deze 
twee mensen elkaar nu tegen ge-
komen? Anneke woonde en werk-
te in Utrecht op de afdeling incas-
so bij de toenmalige Nederlandse 
bank Vlaer & Kol. Aad woonde toen 
in Houten bij zijn ouders en liep 
voor zijn werk als politieman toeval-
lig het bankgebouw in voor infor-
matie en kwam Anneke tegen. Het 
klikte tussen hen en kregen verke-
ring die vijf jaar zou duren alvorens 
ze in het huwelijk traden. Anne-
ke heeft na haar huwelijk nog een 
werkkring gehad bij het departe-
ment van Volksgezondheid, eerst in 

Utrecht later in Bilhoven waar haar 
afdeling naartoe verhuisde.

Mijdrecht, dat duurde even
Voordat het echtpaar in Mijdrecht 
kwam wonen zijn daar heel wat ver-
huizingen aan vooraf gegaan om-
dat Aad vanwege zijn werk bij de 
Rijkspolitie regelmatig van stand-
plaats veranderde. Na hun huwe-
lijk kwam het echtpaar eerst te wo-
nen in Nieuw-Vennep, na twee jaar 
werd het Vleuten de Meern gedu-
rende tien jaar, waar ook hun drie 
kinderen werden geboren. Ach-
tereenvolgens werd verhuisd naar 
Loosdrecht, Willeskop en toen naar 
Mijdrecht. 

Vervolg elders in deze krant.

Diamanten bruiloft voor het 
echtpaar Buizert-Saarloos

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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www.demaricken.nl

Nieuwe wijk, 
nieuwe energie

Nu in 
verkoop

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 50+ van harte welkom

BEZORGER/STER
DIE OP WOENSDAGMIDDAG 175 KRANTEN 
WIL BEZORGEN IN EEN WIJK IN DE HOEF
Omdat het - zoals wij dat noemen - een buitenwijk is, 
betalen we hier heel goed voor.
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Regio - Het St. Antonius Zieken-
huis Utrecht/Nieuwegein en het Zu-
we Hofpoort Ziekenhuis Woerden 
zijn per 1 januari 2016 juridisch ge-
fuseerd. De bestuurlijke fusie vond 
plaats op 12 oktober 2015. Nu de 
huizen ook juridisch gefuseerd zijn 
betekent dit dat ze offi cieel één zie-
kenhuisorganisatie zijn. Door de fu-
sie ontstaan nieuwe mogelijkheden 
voor verdere kwaliteitsverbetering 
van de patiëntenzorg in de regio. 
Uitgangspunt is dat de zorg voor pa-
tiënten zoveel als mogelijk dichtbij 
is, maar geconcentreerd wordt als 
het nodig is. Het uitgangspunt voor 
de inrichting van de nieuwe zieken-
huisorganisatie is de beste zorg voor 
de patiënt op de juiste plek. Zorg 
dichtbij als het kan en verder weg 
als het moet. Biesma: “Door de fusie 
kunnen we chronische zorg – waar 

patiënten vaak voor naar het zieken-
huis moeten - dichtbij blijven aan-
bieden. Het gaat hierbij vaak om po-
liklinische zorg, diagnostiek of dag-
behandeling. Zo’n 80% van de pa-
tiënten maakt gebruik van deze 
zorg. Voor eenmalige zorg – vaak 
een ziekenhuisopname of ingreep – 
zullen patiënten straks naar Utrecht 
of Nieuwegein moeten gaan. Van dit 
type zorg maakt slechts zo’n 20% 
van de patiënten gebruik.”

Zorgvuldige uitwerking
Tot 2018 verandert er niets in het 
zorgaanbod in Woerden. Na 1 ja-
nuari 2018 zal de locatie Woerden 
als een belangrijke locatie van het 
fusieziekenhuis blijven bestaan, als 
brede polikliniek met brede diag-
nostiek zoals MRI, CT, functieon-
derzoek en bepaalde vormen van 

dagbehandeling. Behandelingen 
waarbij patiënten in het ziekenhuis 
moeten overnachten, zullen van-
af 2018 plaatsvinden in Utrecht en/
of Nieuwegein. Komende tijd volgt 
de verdere uitwerking van de plan-
nen voor de inrichting van de nieu-
we ziekenhuisorganisatie. Biesma: 
“Daarbij zullen we veel aandacht 
besteden aan het geven van uitleg 
over de veranderingen die in de ko-
mende jaren zullen plaatsvinden. 
We zullen hierover ook in gesprek 
gaan met patiënten, inwoners, huis-
artsen, verloskundigen en verte-
genwoordigers vanuit de gemeen-
ten.” De merknamen van beide zie-
kenhuizen blijven in gebruik tot de 
zorg verder is geïntegreerd. De ver-
wachting is dat de ziekenhuizen in 
de loop van 2017 verder gaan on-
der één naam.

Ziekenhuizen juridisch gefuseerd

St. Antonius en Zuwe Hofpoort 
één ziekenhuisorganisatie

Mijdrecht - Van maandag 4 janu-
ari 7.00 uur tot en met donderdag 
7 januari 17.00 uur worden de we-
gen in de wijk Proosdijland Noord 
en Zuid tijdelijk afgezet. Deze werk-
zaamheden zijn nodig om midden-
spanningskabels te vervangen en 
daarmee het aantal stroomstorin-
gen in Mijdrecht terug te dringen. 
Vanwege de werkzaamheden wor-
den de volgende wegen tijdelijk af-
gezet: Als u dit leest is de afsluiting 
van maandag, dinsdag en woens-
dag al voorbij.
- Donderdag 7 januari van 7.00 uur 

tot 17.00 uur ter hoogte van Am-
bachtsherensingel bij huisnum-
mer 30, 32 en 34. Het afsluiten 
van vier stuks parkeervakken ten 
behoeve van opstelplaats boor-
wagen.

- Donderdag 7 januari van 7.00 uur 

tot 17.00 uur ter hoogte van Am-
bachtsherensingel bij huisnum-
mer 34. Het afsluiten van het 
voetpad ten behoeve van opstel-
plaats boorinstallatie gestuurde 
boring.

- Donderdag 7 januari van 7.00 uur 
tot 17.00 uur Landherenstraat ter 
hoogte van huisnummer 2. Het 
afsluiten van het voetpad ten be-
hoeve van opstelplaats haspel-
wagen gestuurde boring.

Voor het verkeer wordt een omlei-
dingsroute aangegeven. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de heer J. Loewenicht van Im-
tech via T. 06 21 39 03 61. Zij zijn 
zich ervan bewust dat de werk-
zaamheden overlast en verkeers-
hinder met zich mee brengen, maar 
proberen dit zo veel mogelijk te be-
perken. 

Proosdijland Noord en Zuid 
tijdelijke moeilijk te bereiken

De Ronde Venen - In de maanden 
januari en februari hangen er in het 
gezondheidscentrum aan de Croon-
stadtlaan 1 te Mijdrecht diverse fo-
to’s van leden van Fotoworkshop De 
Ronde Venen. Het thema van de ge-
exposeerde foto’s is dit keer: ‘Te-
genlicht en Strijklicht’
Tegenlicht is waarschijnlijk bij ieder-
een wel bekend. Maar… de foto-
grafi e maakt gebruik van veel meer 
‘soorten’ licht. Zo bestaat er onder 
andere ‘tangverlichting’, ‘hard licht’, 
‘zacht licht’, ‘rimlicht’ en dus ook 
‘strijklicht’. Strijklicht is licht dat van 
opzij op het onderwerp valt.
De leden hadden de keuze om een 
foto te maken met tegenlicht of 

strijklicht. De resultaten waren we-
derom divers, creatief en indruk-
wekkend. Van warme tegenlichtop-
names in de natuur tot studio-opna-
mes waarin ‘strijklicht’ wel heel let-
terlijk werd uitgevoerd. 
Bent u geïnspireerd door deze 
mooie foto’s en wilt u meer weten 
over Fotoworkshop De Ronde Ve-
nen? Zij houden een open avond op 
maandag 11 januari a.s. in sporthal 
de Willisstee te Wilnis. De avond be-
gint om 19.30 uur. Op deze avond 
zal een spreker over het vak ver-
tellen en zijn er tevens foto’s te be-
wonderen. 

Foto © Sjors Mastenbroek

Foto-expositie ‘Tegenlicht 
en Strijklicht’

De Ronde Venen - Op woensdag 
6 januari 2016 vindt van 19.00 tot 
20.30 uur de gemeentelijke nieuw-
jaarsreceptie plaats in De Boei in 
Vinkeveen. De nieuwjaarsrecep-
tie wordt gehouden samen met een 
kramenmarkt, waar Rondeveense 
verenigingen, instellingen en instan-

ties zich presenteren. Deze kramen-
markt duurt tot 22.00 uur. Het colle-
ge van B en W nodigt de pers van 
harte uit om aanwezig te zijn op de 
nieuwjaarsreceptie. Omdat gemeen-
te De Ronde vijf jaar bestaat, bieden 
we bij u bij binnenkomst graag non-
alcoholische bubbels aan. 

Datum: woensdag 6 januari 2016. 
Tijd: 19.00-20.30 uur, om 20.30 uur 
staat burgemeester Maarten Di-
vendal met een aantal inwoners stil 
bij de afgelopen vijf jaar en blikt hij 
vooruit op het nieuwe jaar. 
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 
De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Nieuwjaarsreceptie De Ronde Venen op 6 januari
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Er staat een hulststruik in mijn 
tuin. Ooit gekozen om twee re-
denen: hij groeit niet zo hard en 
blijft altijd groen. Het duurt wel 
een jaar of acht voordat hij vrucht 
draagt, maar dan heb je ook wat. 
Takken met leerachtige blade-
ren het hele jaar door, tere kleine 
bloemetjes in de zomer en mooie 
rode bessen in de winter. Ik koos 
een variant met geschulpte bla-
deren, die wel een beetje prikken 
maar karakter hebben. Met kerst 
wilde ik hulst uit eigen tuin in 
kerststukjes kunnen verwerken. 
Hulst doet het eigenlijk overal en 
vooral goed in het West-Europe-
se regenachtige klimaat. Hij is te-
vreden met licht, vraagt niet veel 
zon. Volgens oud bijgeloof be-
schermt hulst tegen bliksemin-
slag en kwade machten als hek-
sen en demonen. Voor heksen en 
demonen ben ik niet bang, maar 
ik verwachtte wel kwade dam-
pen in de laaggelegen Mijdrecht-
se polder.  Wellicht zou hulst mij 
daartegen beschermen. 

Een hulstboom of struik heeft 
twee soorten bloemen: mannelij-
ke en vrouwelijke. Bestuiving ge-
beurt door bijen en zweefvliegen. 
En ‘s winters zijn er dan steen-
vruchten, de prachtige rode bes-
sen. Die knip ik voor kerst uit de 

boom, want ze horen bij kerst net 
als kerstbomen, kerstkaarten, 
roodborstjes en (nep)sneeuw. 
Er zijn ook vaak vogels in mijn 
tuin. Dit jaar heb ik extra goed 
opgelet welke vogels de tuin be-
zoeken en wat ze er eten. Merels 
eten vuurdoornbessen en wur-
men. Meesjes hangen met re-
gelmaat aan een vetbolletje en 
eten graantjes van de voederta-
fel. Vink, heggemus en spreeuw 
komen langs en zelfs de Vlaamse 
gaai. Soms is er een roodborstje. 
Die bezoekt de hulststruik en eet 
af en toe een besje. De roodborst 
houdt van de harde rode steen-
vruchten. Maar gelukkig laat hij 
wat zitten. Heb ik toch nog een 
leuk kerststukje.

Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Hulstbessen:
voer voor vogels 

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

SeniorWeb DRV verruimt 
doelgroep
De Ronde Venen - Stichting Seni-
orWeb De Ronde Venen heeft be-
sloten van nu af aan het begrip se-
nioren een wat breder draagvlak te 
geven door hun doelgroep aan te 
merken als mensen met beperkte 
digitale vaardigheden. Dit omdat de 
samenleving steeds meer op de di-
gitale toer gaat en van iedereen ver-
wacht dat daarop ingespeeld wordt. 
Kijk naar de belastingdienst, de 
banken, de gemeente, verzekerings-
maatschappijen, reisorganisaties en 
ga zo maar door. Bijna alles gaat te-
genwoordig digitaal en de compu-
terwereld speelt daar handig op in. 
De stichting werkt nu ook samen 
met een van overheidswege onder-
steunde en door SeniorWeb Neder-
land aanbevolen digitaal hulpplein 
(www.digitaalhulpplein.nl) Een onli-
ne platform voor de doelgroep (jong 
en oud) die hun computervaardig-
heden wil vergroten en opfrissen. 
Om de vaardigheid van genoemde 
doelgroep in die alsmaar groeiende 
digitale wereld te verbeteren biedt 
SeniorWeb DRV in Mijdrecht en in 
Uithoorn begin dit jaar onderstaan-
de diensten aan: 

Cursussen in Mijdrecht in 
de openbare bibliotheek
Windows 10: Acht donderdagoch-
tenden van 10 tot 12 te beginnen op 
14 januari, acht dinsdagochtenden 
te beginnen op 9 februari en acht 
woensdagochtenden te beginnen 
op 16 maart. Bestandsbeheer: Vier 
maandagochtenden te beginnen op 
25 januari 2015 en vier donderdag-
ochtenden te beginnen op 7 april. 
Picasa (digitale fotobewerking): Zes 
maandagochtenden te beginnen op 
7 maart. 

Workshops in Mijdrecht in 
de openbare bibliotheek
Internetbankieren (Rabo). Elke laat-
ste vrijdag van de maand van 10 tot 
12. Tablets: Woensdagmorgen 20 ja-
nuari van 10 tot 12 en maandag-
morgen 22 februari ook van 10 tot 
12. Daarnaast organiseert de bibli-
otheek elke laatste maandag van 
de maand ’s middags van 2 tot 4 

een tabletcafé waar geïnteresseer-
den met elkaar ervaringen kunnen 
uitwisselen. Seniorweb assisteert 
daarbij. 

Cursussen in Uithoorn 
in het Buurtnest
Windows 10: Acht maandagmidda-
gen van 2 tot 4 te beginnen 11 ja-
nuari en acht donderdagochtenden 
te beginnen 24 maart. Bestandsbe-
heer: Vier dinsdagochtenden van 10 
tot 12 te beginnen 8 maart. 

Workshops in Wilnis bij de 
Stichting ‘Paraplu’
Facebook op 12 en 19 januari van 
9.30 tot 11.30 uur

Hulp bij computerproblemen
Elke maandag- en woensdagmid-
dag om 14.00 uur staan vier vrijwil-
ligers in de bibliotheek klaar om te 
helpen uw computerproblemen op 
te lossen. Wordt het later bel dan 06 
2066 6738 om te zien of er dan nog 
helpers zijn.   

Algemeen
Een cursus bestaat altijd uit meer-
dere lessen van twee uur steeds op 
dezelfde achtereenvolgende werk-
dagen. Een workshop is altijd één 
les van twee uur. Onze cursus be-
standsbeheer is vooral gericht op 
de opbouw en het ordenen van be-
standen en mappen in de compu-
ter. Denk daarbij aan uw documen-
ten, uw afbeeldingen (al die foto’s 
!) uw eigengemaakte filmpjes) uw 
muziek en wat er allemaal van Inter-
net geplukt kan worden. Voor lief-
hebbers hebben wij in de biblio-
theek voor 1,25 euro per stuk nog 
een aantal lesboeken over Windows 
7 en 8.1. Let wel. SeniorWeb DRV 
is een vrijwilligersorganisatie zon-
der winstoogmerk, zonder een cent 
subsidie, van niemand afhankelijk 
en heeft inmiddels 16 jaar ervaring 
in de computerwereld. 
Voor aanmelden en informatie 0297-
282938 of 06 5345 4196 of een e-
mailtje naar seniorwebdrv@gmail.
com. Kijk ook eens op onze websi-
te: www.seniorwebderondevenen.nl 

Afvallen door middel van 
lekker eten!
Mijdrecht – “Ben je ook moe van 
al die voeding hypes, eet goeroes, 
calorieën tellen, suiker, koolhydra-
ten en vetvrije diëten. Verbied je-
zelf niets want wat je niet mag is 
juist extra lekker!! Leer bewust om 
te gaan met voeding, ik geef je die 
steun in de rug, met wekelijks dui-
delijke uitleg over voeding, zodat 
je begrijpt dat vet moet en koolhy-
draten super belangrijk zijn!”, aldus 
Sandra Stolk, gewichtsconsulente .
“Wat niet goed voor je is hoor je 
vaak genoeg. Ik leg graag de nadruk 
op wat wel goed voor je is! De resul-
taten van de “afvallers” die in okto-
ber zijn begonnen liegen er niet om.  

In 8 weken naar minder gewicht!. 
Meer energie!, Met (h) eerlijk eten!, 
Soepel overstappen naar een ge-
zond eetpatroon! Ik begeleid men-
sen volgens het “8 stappen plan” 
van PuurGezond. Tevens is het mo-
gelijk om naast het 8 stappen plan 
ook langs te komen voor een voe-
dingsadvies of om een voeding/be-
weeg cursus te volgen. Maak een 
afspraak voor een gratis kennisma-
kingsgesprek! Inlichtingen en aan-
melden bij:
Sandra Stolk, Gewichtsconsulent 
06 37452685 sandrastolk@ziggo.nl 
www.dieeteneet.nl
(zie ook advertentie in dit blad)

Open avond Fotowork-
shop de Ronde Venen
De Ronde Venen - Fotoworkshop 
de Ronde Venen is een fotoclub 
voor liefhebbers en beoefenaars 
van fotografie met momenteel zo’n 
45 leden. Om het nieuwe jaar goed 
te beginnen organiseert de club een 
open avond voor alle geïnteresseer-
den in fotografie. U bent van harte 
welkom om tijdens onze clubavond 
een lezing bij te wonen van gast-
spreker Willem Wernsen (straatfo-
tograaf). De fotoclub wil deze gele-
genheid graag gebruiken om te la-
ten zien hoe zij als actieve vereni-
ging voor amateurfotografen in de 
Ronde Venen op hun clubavonden 
met fotografie bezig zijn. Heb je in-
teresse om in verenigingsverband te 
leren om betere foto’s te maken dan 
bestaat er ook de mogelijkheid om 
lid te worden nu er weer ruimte is 
voor nieuwe leden. De open avond 
vindt plaats op 11 januari in Dorps-
centrum Willisstee te Wilnis, zaal 
open 19.30 uur - aanvang lezing 
19.45 uur. Om de lezing niet te ver-
storen wordt u verzocht om op tijd 
aanwezig te zijn.

Expositie van 
Malgorzata
Regio - Malgorzata Kowalska , af-
komstig uit  Polen en al 24 jaar 
woonachtig  in Vinkeveen. Gaat de 
komende tijd haar schilderijen ex-
poseren in de Bilderdijkhof in Uit-
hoorn “Op school vond ik het teke-
nen het leukste vak en potloot en 
papier was mijn beste vriend. De-
ze bezigheid heb ik achter me ge-
laten toen ik kinderen kreeg. Daar-
na gelukkig heb ik mijn hobby weer 
opgepakt in de vorm van schilderen.
Wat ik in mijn schilderijen wil la-
ten zien is de pracht van de wereld 
om ons heen. Mensen, dieren, na-
tuur zijn mijn inspiratie”, aldus Mal-
gorzate Haar schilderijen zijn te zien  
vanaf 6 januari tot 6 maart  in Vita – 
wijkcentrum, Bilderdijkhof 1 in Uit-
hoorn op  maandag t/m vrijdag van 
9.00–17.00 uur.

Het koor de “Time Out Singers” 
uit Uithoorn zoekt versterking
Regio - Het koor is op zoek naar 
nieuwe koorleden, Op dit moment 
bestaat het koor uit 15 koorleden, 4 
mannen en 11 dames met een ge-
middelde leeftijd van 45 jaar. Ze wil-
len graag uitbreiden naar zo’n 20 
koorleden en 5 muzikanten. Zingt 
u graag, doe dan mee! Schroom 
niet, want iedereen kan leren zin-
gen ook al denk je dat het vals is. 
Meestal begint de zang in de bad-
kamer, huiskamer, een feestje of in 
het voetbalstadion, maar zingen in 
een koor is misschien nog leuker. Je 
versterkt elkaar namelijk. Er zijn zo’n 
half miljoen mensen in Nederland 
die je voorgingen. Zingen is dus bij-
na net zo populair als voetbal. Zin-
gen is niet alleen leuk maar weten-
schappelijk onderzoek toont aan dat 
zingen gezond is voor hart, lichaam 
en geest. In de praktijk hoor je vaak 
dat mensen blij worden van het zin-
gen. Bovendien is zingen goed voor 
het geheugen zeker als je de tek-
sten  van buiten leert. Als je graag 
wilt zingen, dan breng je genoeg 
enthousiasme mee om in ons koor 
te zingen. De koorleden komen uit 
Uithoorn, Aalsmeer en Wilnis. Peter, 
de dirigent, doet een kleine stem-
test om te bepalen in welke stem-

groep je thuis hoort (hoog, mid-
den of laag). Repertoire genoeg; 
want Peter heeft een kast vol lied-
jes in mooie arrangementen. In het 
repertoire zitten bijvoorbeeld pop-
songs van bijvoorbeeld Adele of 
een Greasemedley met veel dyna-
miek en tempowisselingen. Ze wor-
den begeleid op keyboard, ac.gitaar, 
el. gitaar en basgitaar. Er is nog een 
plaats vrij voor een Cajon bespeler. 
Dat is een houten drumbox waarop 
je kan zitten.  Peter speelt ook key-
board en stuurt zijn zanger(essen) 
en muzikanten vanachter dit instru-
ment aan. Maar thuis kan er ook 
geoefend worden, want je krijgt per 
mail je partij thuis gestuurd, zodat 
je enigzins voorbereid op de repe-
titie komt. Op zo’n repetitie kan je 
dan je stemvastheid oefenen. Peter 
heeft veel geduld en zingt of speelt 
jouw partij mee totdat je ‘m van bui-
ten kent. Maar je hebt natuurlijk ook 
steun van je buurman of buurvrouw 
nodig. Volwassenen van alle leef-
tijden, met of zonder zangervaring, 
kunnen zich voor dit koor aanmel-
den. Gezelligheid staat voorop maar 
het is ook leuk om als koor een keer 
mee te doen aan een concert hier in 
de buurt. Daar wilt u natuurlijk goed 

te voorschijn komen. Daarom gaat 
u leren uw stem goed te gebruiken, 
samen en gelijk bewegen op mu-
ziek. Tekstbeleving, samenzang en 
klank zijn ook belangrijk. De open-
repetitie is op woensdagavond 13 
januari van 20.00 uur tot 21.45 uur. 
Schroom niet om te komen meezin-
gen en te kijken of het wat voor je is. 
Neem ook uw buurvrouw of buur-
man mee. Dat maakt het nog gezel-
liger! We projecteren de tekst van 
de liedjes op een groot scherm. Er is 
volop gelegenheid voor nader ken-
nismaking en een praatje in de pau-
ze onder het genot van een drankje 
en na afloop van de repetitie.

Inschrijving
De proefrepetitie is gratis en zonder 
verplichting. Het koorseizoen loopt 
van januari tot juni. Adres: Brede 
School Legmeer, Randhoornweg 39, 
1422 WX Uithoorn Er is ruime par-
keergelegenheid voor de deur.
Nadere informatie: Peter van Marle; 
tel.: 06-44018557

Aanmelding:
Het liefst per mail met vermelding 
van “proefrepetitie” maar zomaar 
binnenlopen kan ook. Kom wel op 

tijd, dat is tussen 19.45 en 20.00 
uur, want om 20.00 uur sluiten de 

deuren. e-mail: petervanmarle14@
gmail.com





Vinkeveen - Op vrijdag 8 janua-
ri 2016 is er in Café de Merel Ar-
kenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijsklaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45 uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffi es gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend,ook is er op deze avond een 
grote tombola. 

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond was:
1 Sjaan Kolenberg 7724 punten
2 Cees Lof  6970 punten
3 Kees Kooyman  6949 punten
4 William Maijenburg 6788 punten
5 Greetje Veraar 6765 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Joke Alberts  met 4451 punten. 
De wedstrijden voor de competitie 
(iedereen welkom ook per avond) 
zullen op de volgende datums wor-

den gespeeld in 2016; 8 en 22 janu-
ari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 
1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 
24 juni en 8 juli is de laatste klaver-
jasavond van de competitie van het 
jaargang 2015/2016 dit alles onder 
voorbehoud.
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Bij Sijbrants & van Olst Optiek
ligt de focus op service!

Regio - Bij Sijbrants & van Olst 
nemen ze de tijd voor hun klan-
ten, een uitgebreide oogmeting 
en een deskundig advies door 
gediplomeerde opticiens, con-
tactlensspecialisten of optome-
trist is niet meer dan normaal. Uw 
ogen zijn te belangrijk om je daar 
snel vanaf te maken. Ze beoor-
delen uw ogen op verschillende 
punten, er wordt exact bepaald 
hoe sterk de afwijking van ieder 
oog afzonderlijk is en ze meten 
ook de samenwerking van uw 
ogen, want het ene oog kan im-
mers minder zijn dan het ande-
re. Misschien heeft u alleen een 
leesbril nodig. Wellicht denkt u 
dit met een goedkoop leesbril-
letje van de supermarkt te kun-
nen oplossen. Dat lijkt misschien 
zo, maar dit is natuurlijk niet de 
echte oplossing voor uw lees-
probleem. Want voor welke af-
stand gaat u de leesbril gebrui-
ken? En welke sterkte heeft u nu 
echt nodig? Is het voor het lezen 
van het mooie boek of om tek-
sten te lezen op uw mobiel of 
heeft u nog een groot compu-
terscherm op tachtig centimeter 
afstand staan? Misschien vindt 
u het vervelend om telkens uw 
leesbril te moeten afzetten als u 
even om u heen wilt kijken. Te-
vens kan door het gebruiken van 
een slechte bril kunnen uw ogen 
sneller achter uitgaan.
Voor al deze wensen en/of pro-
blemen zijn er tegenwoordig 
prachtige oplossingen. In de hui-
dige tijd is er meer dan een sim-
pele leesbril. Met een goed ad-
vies en de beste persoonlijke op-
lossing voor dit probleem geeft u 
uw ogen waar ze recht op heb-

ben. De huidige generatie mo-
derne HOYA indoor-leesbrillen 
zijn er voor iedereen en hebben 
een perfecte kijkoplossing voor 
de korte en middenafstanden. En 
vanaf � 149,- heeft u al een com-
plete bril met geharde en ont-
spiegelde glazen op sterkte en 
een multifocale bril met geharde 
en ontspiegelde vanaf 249,-. De-
ze maand heeft Sijbrants & van 
Olst een actie. Onder het mot-
to ‘Begin het jaar goed’ hebben 
zij drie scherpe aanbieding op 
HOYA glazen. Zie ook de adver-
tentie in deze krant.
Natuurlijk meten zij ook uw oog-
druk. Het woord zegt het al, ieder 
oog heeft een bepaalde span-
ning en als die spanning te hoog 
wordt, kan er schade ontstaan 
aan de oogzenuw met glaucoom 
tot gevolg. Dit kan leiden tot een 
beperkingen van het gezichts-
veld of zelfs tot blindheid. Het 
is dus geen overbodige luxe om 
de oogdruk regelmatig de laten 
controleren. Met grote regelmaat 
komen zij tijdens metingen klan-
ten tegen waarbij zij glaucoom 
vermoeden. Het is van belang 
dat dit zo vroeg mogelijk wordt 
ontdekt. Klanten waarbij dit ont-
dekt wordt worden dan ook di-
rect doorverwezen naar de oog-
arts waar nauw mee samenge-
werkt wordt.
Kortom begin het jaar goed en 
geef u ogen waar ze recht op 
hebben! Maak vrijblijvend een 
afspraak in één van hun winkels, 
voor een uitgebreide oogmeting 
door één van de specialisten en 
vertel hun uw persoonlijke wen-
sen. Zij zorgen er voor dat u de 
juiste focus krijgt.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Natuur is in de war

De natuur is inderdaad 
helemaal in de war. De 
Margrieten in mijn tuin-
tje staan te bloeien en de 
Muskuseend zit nu alweer 
op haar nest. Twee weken 
geleden was ze haar nest 
van vorig jaar aan het op-
knappen en heeft ze er 
haar eieren gelegd. Hoe 
moet dit afl open als het 
eerdaags gaat vriezen? 
Zal mij benieuwen.

Emmy Clausen

Eerste calamiteitenbord 
geplaatst
Vinkeveen - Er werd al langer over 
gepraat binnen de BVVL (Belangen 
Vereniging van Vinkeveense Legak-
kers): hoe kunnen we de veiligheid 
op de legakkers vergroten en zor-
gen voor meer sociale controle? Je 
wilt toch wel graag snel op de hoog-
te worden gebracht als er iets op je 
legakker aan de hand is, bijvoor-
beeld een omgewaaide boom of een 
inbraak in je kist of blokhut. ‘Daar 
hebben we nu een oplossing voor’ 
aldus Tom Hannes, voorzitter van de 
BVVL. Meerdere leden hadden zich 
al eens gebogen over deze zaak, 
maar tot uitvoering was het nog niet 
gekomen. Nu is pasgeleden het eer-
ste bord geplaatst. Je kunt er zelf je 
telefoonnummer en locatienummer 
opplakken. Bij onraad is een tele-
foontje naar de juiste eigenaar van 
de legakker snel gemaakt. Zo hou-
den we wat meer (toe-)zicht op el-
kaars spullen. ‘We hopen dat veel 
leden zo’n bord aanschaffen zo-

dat we daarmee een bijdrage leve-
ren om de veiligheid op de plassen 
en tussen de legakkers te vergroten’ 
meent Tom. De Belangen Verenging 
van Vinkeveense Legakkers staat 
voor het behoud van de 
Vinkeveense legakkers en streeft 
naar ruimere recreatiemogelijk-
heden. Zij probeert een balans te 
vinden tussen recreatie en natuur. 
De leden bestaan voornamelijk uit 
particuliere legakkereigenaren en 
-huurders, die graag hun legakkers 
willen behouden maar ook onder-
houden en ze behoeden voor afkal-
ving. Hiervoor zijn andere regels in 
een nieuw bestemmingsplan nodig. 
Daar is de gemeente momenteel 
druk mee bezig en de BVVL neemt 
in de voorfase deel aan de overleg-
gen, samen met alle andere belang-
hebbende partijen, legt haar visie op 
tafel en denkt mee aan het vormge-
ven van nieuwe regels. Voor meer 
info: www.legakkers.nl. 

Ze weten niet wat ze 
aanrichten!’
Wilnis - Hoewel er gesproken wordt 
over een ‘rustig’ oud en nieuw, is er
zo her en der toch wel het een en 
ander gebeurd. Vooral in Wilnis was 
het raak. In het speelwoud, contai-
nerbrandjes en zelfs brievenbus-
sen bij woningen werden niet ge-
spaard. We kregen de geplaatste fo-
to toegestuurd met deze tekst: “Ge-
zellig wonen op de Wagenmaker. 

Vanmorgen m’n bed uitgetrild door 
vuurwerkbom in onze brievenbus. 
Erg gevaarlijk, want had zomaar in 
brand kunnen gaan, is vlak onder 
mijn slaapkamer. Vlak naast de kle-
dingcontainer die gisteren ook in 
brand ging. Hele dag vuurwerk op 
de schoolpleinen, geen politie ge-
zien. Tijd voor een vuurwerkverbod 
wat mij betreft

Cees Verweij had offday 
tijdens Kersttoernooi
De Ronde Venen - Cees Verwe-
ij is al het gehele jaar succesvol en 
grossiert in eerste plaatsen. In 2015 
won hij al het clubkampioenschap 
en het Zomeravondtoernooi van de 
Biljartvereniging Donkereind. Het 
Kersttoernooi zou de eerste Triple 
in het bestaan van de vereniging en 
dus ook voor Cees betekenen. Het 
mocht niet zo zijn. Ruud van der 
Vliet begon als outsider en won on-
verwachts en met grote overmacht 
in de hoofdklasse A het Kersttoer-
nooi 3-banden.
Ruud bleek de afgelopen maan-
den veel in Boekel bij Biljartclub 
‘Het Geheel’ getraind te hebben en 
met succes. Cees Verweij werd uit-
eindelijk ternauwernood tweede en 
Gerard van Schie werd verrassend 
derde. Gerard lijkt zijn oude vorm 
weer een beetje te hervinden. De 
top 5 werd volgemaakt door Wim 
van Schie en Gert van Kreuningen. 
Wim van Schie speelde mede door 
een nieuwe bril vrijuit en lijkt weer 
op de weg terug. Opvallende afwe-

zigen in de top 10 waren Kees Mooij 
en Jan van Schie, respectievelijk tij-
delijk gedegradeerd en langdu-
rig geblesseerd. Biljarten staat me-
de door de successen van de Ne-
derlander Dick Jaspers bij de oude-
re jeugd in de belangstelling. Biljart-
vereniging Donkereind heeft van-
wege de grote aanwas van nieuwe 
leden per 1 oktober jl een ledenstop 
moeten invoeren. Ook de wachtlijst 
is inmiddels meer dan vol. De con-
tributie wordt per 1 januari 2016 
met 25% verhoogd, ook vanwege 
de verhoogde afdracht aan de Vrij-
gemaakte Nederlandse Biljartbond.  
Biljartvereniging Donkereind tracht 
bij het 15 jarig bestaan van de ver-
eniging in 2017 de Belgische biljart-
legende Raymond Ceulemans naar 
haar Zomeravondtoernooi te halen. 
Raymond wordt namelijk op 12 ju-
li 2017 alweer 70 jaar. Een mooi mo-
ment om samen te vieren. Sponso-
ren kunnen zich melden bij het be-
stuur van Biljartvereniging Donker-
eind. 

Klaverjassen
De Hoef - Aanstaande zaterdag 9 
januari wordt er weer een klaverjas 
avond georganiseerd door de Bil-
jartclub “De Hoef” in Dorpshuis De 
Springbok in De Hoef.

Ook in dit nieuwe jaar is iedereen 
van harte welkom op deze gezellige 
avonden, breng u partner, vriend of 
vriendin gerust mee om het nog ge-
zelliger te maken.
Zaal open vanaf 19:30 we proberen 
om 20.00 uur te beginnen.
Wij zien u graag in de Springbok 
aan de Oostzijde 61 a in De Hoef.

Vrolijk Volleybollen-
toernooi van Spel en Sport
De Ronde Venen - Op de twee-
de dag van het nieuwe jaar ston-
den ruim 80 sporters alweer klaar 
voor het nu al traditionele volleybol-
lentoernooi in sporthal De Phoenix. 
Een goed begin, want bewegen is 
gezond en met zo’n toernooi is het 
ook nog eens erg gezellig. Van de 42 
lesgroepen van Spel en Sport is er 
één speciale volleybalgroep, maar 
bij vrijwel elke les wordt er ook een 
balspel gedaan, en in de weken voor 
dit toernooi wordt er natuurlijk fl ink 
geoefend met volleybal. Iedereen 
kan het, omdat het spel wordt aan-
gepast aan ieders mogelijkheden. 
Er zijn drie soorten ballen, de ge-
wone volleybal, een iets grotere en 
een vrij grote bal. Ook waren er drie 
teams uit Nieuwegein aanwezig. De 
teams waren op sterkte ingedeeld, 
zodat ieder een prettige partij kon 
spelen. Twee uur lang werd er ge-
speeld, en op dit toernooi mochten 
gezien de naam de oliebollen niet 
ontbreken. In de gezellige pauze 

werden er heel wat goede wensen 
gedeeld: een gelukkig en gezond 
2016! Organisator en docent Henk 
de Kogel sloot het toernooi af zon-
der een winnaar of wat ook bekend 
te maken, het gaat om het spelen 
en daar had ieder van genoten. Na-
mens het bestuur kregen hij en de 
oliebollenbakker een attentie aan-
geboden. Een gelukkig en gezond 
2016, dat wenst het bestuur een ie-
der toe. We beginnen dan ook in fe-
bruari met een fi t-test voor 60-plus-
sers. We raden ieder aan om deze 
test te gaan doen. 
Na afl oop krijgt u een deskun-
dig advies over wat voor u de goe-
de manier is om fi t of fi tter te wor-
den. Diverse sportaanbieders doen 
mee met proefl essen en activiteiten. 
En natuurlijk kunt u ook aansluiten 
bij een van de vele activiteiten van 
Spel en Sport, voor iedereen op ie-
ders eigen niveau. Alle lessen vindt 
u op www.spelensportdrv.nl. U bent 
er van harte welkom!

Eric en Frank winnen 
prijsbiljarten
Vinkeveen - Eric Aarsman en 
Frank Bijlhouwer zijn winnaars van 
het prijsbiljarten op zondag 27 de-
cember in Cafè de Merel in Vinke-
veen geworden zij waren in de fi -
nale de favorieten Gijs Rijneveld en 
Cor van Wijk de baas, lang zag het 
er naar uit dat Gijs en Cor een  mak-
kelijke  overwinning zouden boeken 
maar niets bleek minder waar, Frank 
kwam op stoom met series van 6 ,9 
en 7 en Eric scoorde er ook lustig 
op los en die klap kwam Gijs en Cor 
niet meer te boven ,als fraaie derde 
kwamen Desmond Driehuis en Aldo 
Bennacchio  uit de bus . 

Het interne prijsbiljarten van biljart-
club de merel was een overwinning 
geworden voor het koppel Jeroen 
Vis en Dennis Kraak  zij wonnen nipt 
van het koppel Gijs v.d.Vliet en Cor 
van Wijk derde in dit toernooi wer-
den Caty Jansen en Stefan v.d.Berg. 

Aanstaande zaterdag 9 januari en 
zondag 10 januari begint het be-
faamde zes ballen toernooi aanvang 
beide dagen 14.00 uur, voor het hele 
zes ballen programma zie schrijven 
elders in deze krant dit alles in Cafè 
de Merel  Arkenpark MUR 43 3645 
EH Vinkeveen tel. 0297-253562.

Prijsklaverjassen in de Merel

Jazz aan de Amstel elke 
2e en 4e zondag van de maand

Regio - Zondag 10 januari zijn Pe-
ter Rip, Yvette de Bie en Rob Mid-
delhoven te gast bij Jazz aan de 
Amstel.  Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla 
Zoet kunt u genieten van echte Jazz 
standards, eigen songs, maar ook 
evergreens en bewerkingen van be-
staande nummers. Laat u verrassen 
door de warme stem van Peter Rip 
die moeiteloos liedjes van Frank Si-
natra, Paul Anka en Michael Bublé 
ten gehore brengt.  Hij zong reeds 
bij vele Big Bands en heeft menig 
theater onveilig gemaakt met zijn 
eigen cabaretprogramma. Of luistert 
u liever naar de prachtige stem van 
Yvette de Bie die haar sporen o.a. 

verdiende tijdens Idols, het Natio-
nale Songfestival en de vele optre-
dens bij theatershows en Big Band-
optredens door het hele land. Dit 
alles aangevuld met mooie saxo-
foonklanken van Rob Middelhoven, 
zijn de ingrediënten voor weer een 
heerlijke middag Jazz aan de Am-
stel.

Uw gastvrouw en zangeres Shyla 
Zoet, recentelijk te horen in de KPN 
commercial ‘Begin Gemist’ op radio 
en televisie met de standard Dream 
a little Dream, werkte reeds met ve-
le nationale en internationale arties-
ten samen. Onder de naam Sweet & 
Co bracht zij de EP ‘Listen 2 me’ uit 

met daarop eigen songs in een ea-
sy jazz/pop stijl en deze zomer nog 
het liedje ‘Holland’ waarvan de vi-
deoclip grotendeels opgenomen is 
in omgeving Uithoorn.

Jazz aan de Amstel is een initiatief 
van Shyla Zoet en Sjiek aan de Am-
stel. Door de variatie van artiesten,  
muziekkeuze en prettige sfeer is het 
elke keer weer verrassend en zeer 
toegankelijk voor een breed publiek.
10 januari bestaat de band uit Joos 
van Leeuwen (piano), Peter Berg-
man (bas), Jai Jai Vos (drums).
Locatie Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. De entree is gratis.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Wie wil er nou niet leren 
fi etsen?
Fietsen is gezond. Dat weten we 
allemaal: al bewegend lekker een 
frisse neus halen of genieten van 
de zon in je gezicht en de wind 
door je haren. Het geeft je ook 
een gevoel van vrijheid: niet af-
hankelijk van bustijden of van ie-
mand anders om mee te moeten 
rijden. En wat dacht je van de tijd 
die je je bespaart, om niet alles 
te hoeven lopen en dus tijd hebt 
voor andere (leuke/nuttige) din-
gen? Ook kan fi etsen erg ont-
spannend zijn; je gedachten af-
leiden door van het natuurlijk 
schoon in de Ronde Venen te ge-
nieten: de bomen, vogels, koeien, 
paarden, schapen, weilanden. Als 
je hier in Nederland wordt gebo-
ren, hoort leren fi etsen (meest-
al) zo een beetje bij de opvoe-
ding. Meestal ben je rond de 4 
jaar als je al fi etsend langzaam je 
weg door de Ronde Venen vindt. 
Doordat wij ermee opgroeien, 
staan we er niet zo bij stil, dat er 
volwassenen zijn, die nog nooit 
hebben leren fi etsen. Vluchtelin-
genwerk De Ronde Venen geeft 
in Mijdrecht fi etslessen voor vol-
wassenen. Er wordt 1 keer per 
week les gegeven. De totale duur 
van de lessen is moeilijk te voor-
spellen, want de een pakt zoiets 
sneller op dan de ander. Als het 
fi etsen vertrouwd aanvoelt, wordt 
er uiteraard ook aandacht be-
steed aan de (belangrijkste) ver-
keersregels. Al met al is de hoop 
binnen drie tot vier maanden 
zelfstandig de weg op te kunnen 
gaan. Gebleken is dat de fi ets-
leerling erbij gebaat is (tijdens 
het vertrouwd raken bij het oefe-
nen) op een en dezelfde fi ets te 
fi etsen. Dit bespoedigt het eind-
resultaat en het is dan ook een 
voorwaarde zelf een eigen fi ets 
mee te nemen om aan deze cur-

sus te kunnen meedoen. Het is 
verder erg belangrijk dat de fi ets 
niet te groot is: als men op de 
fi ets zit, dienen de voeten bij de 
grond te komen. Vluchtelingen-
werk wil geïnteresseerden even-
tueel begeleiden bij het vinden 
van een goede fi ets. Een moeilijk-
heid op dit moment is echter toch 
wel om de juiste fi ets te vinden, 
de 2ehands-fi etsen liggen niet 
echt voor het oprapen. Het zou 
mooi zijn deze fi etsen in de Ron-
de Venen te kunnen vinden, daar 
de mensen vaak niet in het bezit 
zijn van vervoer om naar een fi ets 
te komen kijken. Wellicht staan 
er nog (enigszins op te knap-
pen) niet te grote fi etsen (wellicht 
van opgegroeide kinderen ge-
weest) in de schuren in De Ron-
de Venen, waarmee de beginnen-
de fi etsers kunnen leren fi etsen. 
U bent dan weer wat plek in de 
schuur rijker. Uiteraard eventueel 
tegen een (redelijke) prijs. Nu is 
het voor mensen die anderen le-
ren fi etsen, nogal een lichamelij-
ke inspanning en zijn wij ook op 
zoeken naar vrijwilligers, die zou-
den willen assisteren, totdat de 
fi etsleerlingen vertrouwd genoeg 
zijn met het fi etsen en dus op ei-
gen houtje verder kunnen oefe-
nen. Dus dan zou u in het eer-
ste deel van de cursus hoeven te 
assisteren. Als u wilt, kunt u ui-
teraard ook langer meehelpen.. 
Dus, wilt u leren fi etsen (ook voor 
mensen, die al wel kunnen fi et-
sen, maar bijv. wat angstig zijn en 
het toch weer willen oppakken), 
of wilt u een fi ets 'kwijt' of wilt u 
assisteren? Stuur dan een mail 
naar pvanreenen@vwmn.nl.

Karin van Schaik
(Vluchtelingenwerk 
De Ronde Venen)

Diamanten bruiloft voor het 
echtpaar Buizert-Saarloos
Vervolg van de voorpagina.

Eerst aan de 2e Zijweg, daarna de 
Parel en uiteindelijk de Maasteen 
als laatste woonlocatie. In zijn werk 
klom Aad op van agent tot wacht-
meester, opperwachtmeester en 
heeft uiteindelijk zelfs de rang van 
commandant van de M.E. bekleed. 
Aad kan zich een aantal zaken waar 
hij bij betrokken was nog goed her-
inneren, zoals de treinkaping bij 
Wijster in 1977 door een militan-
te Molukse groepering, de ontvoe-
ring van Maup Caransa in dat zelf-
de jaar en de dood van politieman 

Klaassen in 1992 tijdens een vuur-
gevecht met drie bankovervallers in 
Hotel Residence te Vinkeveen. Om 
er maar een paar te noemen.
Aad mocht met pensioen toen hij 
57 jaar was. “Achter de gerani-
ums zitten wilde ik niet en kon op 
voorspraak van mijn toenmalige 
baas, commandant van het district 
Utrecht, Jhr. B.W.F. de Beaufort, nog 
een poosje gaan werken bij Marti-
nair op Schiphol. Daar heb ik een 
controlerende functie gehad. Dat 
heb ik met plezier gedaan tot mijn 
72e jaar. Daarna vond ik het welle-
tjes,” lacht Aad.

Aad en Anneke zijn dol op reizen 
(geweest). “We hebben een cara-
van gehad waarmee wij door heel 
Europa gingen en alle mooie plek-
jes bezochten. Vanwege de leeftijd 
gebeurt dat nu niet meer. Favorie-
te plekken hadden we ook in Grie-
kenland, maar daar verbleven we 
meestal in een hotel,” vertelt An-
neke. “Aad hield ook van vissen en 
motorrijden. Het vissen is nog wel te 
doen, maar op een motor rijden is 
niet meer iets wat hij dagelijks am-
bieert. Zelf heb ik veel met de Plat-
telandsvrouwen opgehad en deed 
graag iets aan sport. Samen doen 

we het nu wat rustiger aan. Mag 
ook wel een keer, ook al zijn we nog 
vief.” Anneke laat blij de brief zien 
van het Kabinet van de Koning met 
daarin de felicitaties van het ko-
ningspaar. Burgemeester Maarten 
Divendal kwam zoals gebruikelijk 
persoonlijk zijn gelukwensen over-
brengen en bracht als cadeautje het 
mooie fotoboek Wolken, Wind en 
Water van Maarten Koch mee. De 
‘burg’ ontpopte zich als een gezel-
lige prater en onderhield zich gerui-
me tijd met het echtpaar. 

De redactie van deze krant sluit 
zich graag aan bij alle felicitaties 
en goede wensen voor het echtpaar 
dat hun huwelijksfeestje met fami-
lie en vrienden vierde bij Meesters. 
Ook wij hopen en verwachten dat 
u nog veel plezierige jaren met el-
kaar zult beleven op de levensbüh-
ne, met de factor gezondheid in een 
van de hoofdrollen. Het ga u goed!

Hoe warm was december 
2015 in De Ronde Venen?
De Ronde Venen - Veel is er ge-
sproken en geschreven over warm-
terecords de afgelopen maand de-
cember in De Bilt en andere plaat-
sen in Nederland, maar hoe warm 
is het in onze eigen regio geweest, 
hoeveel records zijn er hier gesneu-
veld en wat is precies de oorzaak 
geweest van de december “warmte-
golf”? Abnormaal was dat wij de ge-
hele maand onder invloed lagen van 
een krachtig Noord-Afrikaans ho-
gedrukgebied , dat telkenmale een 
stevige rug opbouwde naar Mid-
den-Europa (vandaar ook het ge-
brek aan sneeuw in de Alpen). De 
gemiddelde luchtdruk voor decem-
ber 2015 bevestigt dat met gemid-
deld 1021,7 hPc. in Mijdrecht. Nor-
maal voor de wintermaand is 1014,5 
hPc. Boven de oceaan wemel-
de het van depressies, maar door-
dat het hoog vaak zich voldoende 
noordwaarts kon uitbreiden, werd 
de meeste depressie-activiteit bui-
ten onze landsgrenzen gehouden 
of de fronten verzwakten. Meesten-
tijds was het dan ook licht wisselval-
lig met bewolking, soms veel wind 
en wat (mot)regen. De maandsom 
op het weerstation Mijdrecht bleef 
dankzij die hogedrukinvloed be-
perkt tot 52 mm. Normaal is 65 mm. 
Tussen het hoge- en het lagedruk-
systeem stond op de oceaan een 
krachtige zuidweststroming, waar-
mee aanhoudend zeer zachte ma-
ritiem subtropische lucht werd aan-
gevoerd, die afkomstig was uit het 
zeegebied tussen West Afrika en 
de Azoren. In deze luchtsoort wer-
den bij ons met regelmaat datum 
records gebroken, echter het de-
cember warmterecord van De Ron-
de Venen bleef met 14,6 gr.C, ge-
meten op 5 december 2006, over-
eind. Wel werd het een record war-
me Tweede Kerstdag met een maxi-
mum temperatuur van 14,0 gr.C., 
een verbetering met ruim anderhal-
ve graad. De hoogste temperatuur 
van de maand werd op de 17e ge-
registreerd en bedroeg 14,1gr.C. Er 
werden in Mijdrecht liefst 13 datum 
records gebroken, 6 keer wat be-
treft de maximum temperatuur en 
7 keer wat de minimum tempera-
tuur aangaat. Vriezen deed het deze 
maand in onze regio niet; het laag-

ste minimum bedroeg 3,7 gr.C. in 
de ochtend van 12 december. Sinds 
1983, toen met waarnemingen in 
Mijdrecht werd begonnen, is het 
maar één keer eerder voorgekomen 
dat een decembermaand in onze 
regio vorstvrij was. Dat was in 2011 
met als laagste minimum tempera-
tuur 1,1 gr.C. De gemiddelde tempe-
ratuur lag de afgelopen maand vijf 
(!) graden boven normaal; overdag 
was het bij ons gemiddeld 11 gra-
den, normaal voor begin april. Een 
weertype, waarbij de hogedruk ten 
zuiden van ons ligt komt het vaakst 
voor; ongeveer in een derde van al-
le gevallen. Daarbij gaat het natuur-
lijk vooral om het bekende Azoren 
Hoog. Normaliter beleven we jaar-
lijks een Azorenwinter, waarbij de 
lucht van wat noordelijker breed-
ten komt en dus frisser is dan de 
subtropenlucht die we deze maand 
hadden, maar waarvan de tempera-
tuur nog altijd ruim boven normaal 
is. Het past precies in het plaat-
je dat het broeikaseffect mogelijk 
leidt tot zeer persistente hogedruk-
gebieden. Voor schaatsliefhebbers 
zou dan een Noord-Russisch ho-
gedrukgebied model moeten staan. 
En over Rusland gesproken, in het 
noordoosten, Siberië, kan het nog 
altijd vriezen. Met de Kerstdagen in 
de koudepool Oymyakon -54 gr.C 
bij heldere en windstille condities. 
Weet U nog dat wij vijf jaar gele-
den, in december 2010, winterweer 
van formaat beleefden? De eerste 
dagen werd de Ronde Venen door 
transportkou overvallen.’s Nachts 
vroor het zeven graden en over-
dag bleef het vijf graden vriezen. Op 
de 4e lag er een sneeuwdek van 10 
cm , waaronder stuifsneeuw. Daar-
na tijdelijk dooi, maar halverwege 
de maand opnieuw invallende vorst 
met daarbij op de 17e zware Noord-
zee sneeuwbuien, die voor een 
sneeuwdek van liefst 13 cm hoogte 
zorgden. Het zou voor de rest van de 
maand ‘s nachts licht tot matig (tot 
- 9 gr.C) blijven vriezen.  Als het aan 
de volksweerkunde ligt hoeven wij 
in januari ook al niet op winterweer 
te rekenen, immers: “December ver-
anderlijk en zacht, geeft een winter 
waar men om lacht”.
Paul Dekkers

Venen literair ontvangt 
schrijfster Steffi e v.d. Oord
Vinkeveen - Steffi e van den Oord, 
de auteur van verschillende boeken, 
die veelal gebaseerd zijn op oral his-
tory en andere historische feiten, 
komt op uitnodiging van Venen Lite-
rair op vrijdag 22 januari 2016 naar 
Vinkeveen. Zij zal een lezing geven 
in De Boei, Kerklaan 32 .Aanvang 
20.00 uur. Toegangskaarten kos-
ten � 7,50 en zijn uitsluitend verkrijg-
baar bij de Openbare Bibliotheken in 
Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Ab-
coude, maar ook bij The Readshop 
in Vinkeveen en Boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht.. Aanvang verkoop 
vanaf vrijdag 8 januari 2016.. Steffi e 
van den Oord (1970) studeerde ge-
schiedenis, literatuurwetenschap-
pen en journalistiek/ Voor VPRO-ra-
dio werkte ze als verslaggever. Haar 
kracht ligt vooral in de interviews 
van nog levende, oude mensen, die 
over het verleden waarin zij hebben 
geleefd kunnen vertellen ( oral his-

tory) Zo ontstond in 2002 “Eeuwelin-
gen. Levensverhalen van honderdja-
rigen in Nederland”. Verhalen over 
mensen die hun grote liefde vonden 
of verloren tijdens de Tweede We-
reldoorlog , resulteerde in 2004 in 
“Liefde in oorlogstijd”” Zo ontstond 
ook Westerbork Girl” in 2008. Van 
Oord maakte tussen het werken aan 
haar boeken ook nog tijd vrij voor 
het maken van documentaires voor 
radio en tv. In 2012 verscheen “Oud 
was toen ik jong was”. Drie verha-
len over hoe de twintigste eeuw van 
invloed was op een mensenleven en 
hoe je moest overleven. Een nood-
lottige liefde was in 2013 de basis 
voor “Vonk” een spannend non fi c-
tie liefdesverhaal en rechtbankdra-
ma. Vorig jaar verscheen”De vrouw 
met de bijl en negen andere moor-
denaressen”.Steffi e van den Oord 
krijgt veel lovende kritieken in diver-
se dag- en weekbladen.

Fusie Zonnebloem-regio’s: 
Veen en Vechtstreek
De Ronde Venen - Per 1 janua-
ri 2016 zijn de Zonnebloem-regio’s 
Rijn en Vechtstreek en Rondom de 
Venen gefuseerd. De naam van de 
nieuwe regio wordt: Veen en Vecht-
streek. Deze naam is gekozen in de 
kennismakingsbijeenkomst van de 
besturen van de plaatselijke afde-
lingen. Dit verliep zeer geanimeerd, 
dus dat belooft veel goeds voor de 
toekomstige samenwerking. De 
nieuwe regio bestaat uit 8 afdelin-
gen, namelijk Abcoude/Baambrug-
ge, Breukelen, Harmelen, Loenen 
aan de Vecht, Maarssen, Mijdrecht, 
Vinkeveen/Waverveen en Wilnis/De 
Hoef. Bij de nieuwe regio Veen en 
Vechtstreek zijn momenteel ca. 290 
vrijwilligers en 1200 gasten aan-
gesloten. Zij zijn onmisbaar om de 
doelstelling van de Zonnebloem te 
bereiken. Voordeel van een grote-
re regio is dat er fi nancieel en or-
ganisatorisch meer mogelijkheden 
zijn om de groeiende vraag naar het 
bezoeken van gasten en het orga-
niseren van klein- en grootschali-
ge activiteiten te faciliteren. Zo kan 
nu elk jaar, in plaats van elke twee 
jaar, een vakantieweek worden ge-
organiseerd en hebben gasten dus 
elk jaar een kans om mee te gaan. 
In 2015 hebben we al een gezamen-
lijke vakantieweek gehouden, waar-
van gasten en vrijwilligers zeer heb-
ben genoten. Ook de gezamenlijke 
theatermiddag was een succes. 

Boottochten
De Zonnebloem is vooral bekend 
van de boottochten. We doen ech-
ter veel meer. Door de plaatselijke 
afdelingen worden veel verschillen-
de activiteiten georganiseerd. Voor-
naamste activiteit blijft het bezoe-
ken van gasten. Ook de één op één 
uitjes en de kleinschalige uitstapjes 
worden erg gewaardeerd. De activi-
teiten van de Zonnebloem zijn spe-
ciaal gericht op mensen met een li-
chamelijke beperking, opdat ook die 
mensen kunnen genieten van een 
vakantie, een museumbezoek, een 
boottochtje, een gezellige spelle-
tjesmiddag en nog veel meer. Vaak 
wordt gedacht dat de Zonnebloem 
alleen voor oudere mensen is. Dit is 
niet juist. De Zonnebloem is er voor 
mensen van alle leeftijden.
Onze afdelingen hebben altijd 
plaats voor nieuwe vrijwilligers. Bij 
enkele afdelingen is er ook behoef-
te aan bestuurders. De nieuwe vrij-
willigers worden goed opgevangen 
en ter ondersteuning worden ver-
schillende cursussen gegeven. Ui-
teraard kunnen ook nieuwe gasten 
zich aanmelden. Gasten en vrijwilli-
gers kunnen contact opnemen met 
de plaatselijke afdeling (zie www.
zonnebloem.nl). Geïnteresseer-
den voor een bestuursfunctie kun-
nen zich aanmelden via e-mail aan: 
Marja Hartmann (marja.hartmann@
xs4all.nl).

Volgende week is de 
Vakantiebeurs er weer
Regio - Volgende week kunt u de 
Vakantiebeurs in Utrecht weer be-
zoeken die elk jaar in januari wordt 
gehouden. Van woensdag 13 tot en 
met zondag 17 januari kunt u van-
af 10.00 tot 18.00 uur in de vorm van 
‘een dagje uit’ in de Jaarbeurshal-
len genieten van duizenden be-
stemmingen en talloze aanbiedin-
gen van reizen over de hele wereld, 
Maar ook van de typische ‘vakanti-
esfeer’ die er hangt. Veel reisorga-
nisaties presenteren zich met een 
stand of een landenpaviljoen. Alles 
is overzichtelijk ingedeeld, maar het 
kost u wel een dagje als u alles wilt 
afl open en zien.

Vanzelfsprekend zijn er ook aller-
lei mogelijkheden voor een hap-
je, en een drankje, vaak met heerlij-
ke streekgerechten van verschillen-
de landen die dat naast hun aanbod 
aan reismogelijkheden presenteren. 
Dit jaar fungeert Noord-Engeland 
als gastland op de Vakantiebeurs.

Bijzonder reisspektakel
Ook dit jaar belooft de Vakantie-
beurs een bijzonder reisspektakel 
te worden met tal van activiteiten. 
Laat je bijvoorbeeld inspireren door 
de spectaculaire schoonheid van 
Zweden, Denemarken en Noorwe-
gen. Kom op visite bij de Vikingen 

en Pippi Langkous of ga op de fo-
to met een eland en een muskusos. 
En kom vooral kijken naar Scandi-
navisch design en proef van de tra-
ditionele keuken. Speciaal voor ‘so-
loreizigers’ zijn er tal van bijzonde-
re activiteiten. Vind bijvoorbeeld je 
reismaatje bij het meetingpoint of 
tijdens de speciale culinaire route 
voor alleengaanden en alleenstaan-
den .Laat je verleiden door wereld-
se gerechten tijdens de Culinaire 
Route, het kooktheater of sla zelf je 
slag op de Food Market! Kamperen 
doe je alleen in de zomer? Welnee! 
Elk seizoen heeft zijn eigen unieke 
charme. Kom marshmallows rooste-

ren in het donker! Beleef de adem-
benemende cultuur, muzikale cul-
tuur en culinaire hoogstandjes van 
kleurrijk Afrika. Maak kennis met de 
thematische pleinen op het gebied 
van verre bestemmingen of actieve 
vakanties bij paviljoenen per regio. 
Wat te denken van de swingende 
Carribean Village of het Brand USA 
Paviljoen voor echte Amerikalief-
hebbers? Kom het zien en beleven!

Voor elk wat wils
Tijdens de Vakantiebeurs kan je ook 
een levensechte mini-reis naar Oe-
ganda, Zuid-Afrika en Bangkok ma-
ken met behulp van een speciale 
VR-bril. Voorts zijn er talloze pre-
sentaties en workshops die je kunt 
bijwonen. Wie zin heeft om te dui-
ken, rotsklimmen, suppen (dat staat 
voor Stand Up Paddle Boarding, 
een nieuwe watersporttrend) of een 
tweewieler te testen op het fi etspar-
cours, is van harte welkom! De Jaar-
beurs feliciteert voorts Schiphol met 
haar honderdste verjaardag! Schip-
hol trakteert bezoekers van de Va-
kantiebeurs op gratis kaarten voor 
de ‘100 jaar Schiphol’ tentoonstel-
ling en meer…

Kortom, de Vakantiebeurs 2016 
biedt voor elk wat wils. Om er te ko-
men kunt u dat natuurlijk doen per 
auto, maar dat kost wat aan par-
keergeld. Het advies is vanuit De 
Ronde Venen per auto (of met het 
openbaar vervoer) naar Breuke-
len te gaan. Daar kunt u de auto 
gratis parkeren op een van de drie 
parkeerterreinen bij het station en 
neem vervolgens de trein. U stapt 
op Utrecht CS uit waarna u maar 

een kleine stukje hoeft te lopen 
naar de Jaarbeurshallen. Veel han-
diger! Vergeet niet uw OV-chipkaart 
te controleren of er voldoende saldo 
op staat. Toegangskaarten voor de 
Vakantiebeurs kunt u online kopen 
via de website www.vakantiebeurs.
nl. Dat is niet alleen goedkoper dan 
aan de kassa bij de beurs, maar u 

maakt tevens kans op het winnen 
van een drieweekse rondreis door 
Nieuw-Zeeland voor 2 personen! 
U vindt bovendien veel meer inte-
ressante informatie op die website 
waar u tevens een plattegrond van 
alle evenementen en aanbieders 
kunt downloaden en uitprinten. Veel 
plezier toegewenst!





Het is nog niet zover, maar veel kinderen die na groep 8 dit jaar de 
basisschool in juni verlaten, zullen samen met hun ouders en docenten 
een keuze hebben moeten maken welk vervolgonderwijs het meest 
voor hen geschikt is. Op voorhand kunnen ouders al dan niet met hun 
kinderen aan het eind van deze maand de informatieavonden van de 
diverse scholen in de regio bezoeken. Zie daarvoor de advertenties van 
de scholen in deze krant.

Welke kant willen de kinderen met ondersteuning van hun ouders 
en docenten uit? Waar hebben ze aanleg voor? Mag je van kinderen 
op die leeftijd verlangen dat ze al definitief moeten kiezen wat ze 
later willen gaan worden in de maatschappij? Hoe je je brood wilt 
verdienen? En naar welke school moet je dan? Het blijken voor velen 
moeilijke vragen te zijn, laat staan dat er een juist antwoord op kan 
worden gevonden. Reden te meer om u en uw kind(eren) goed te laten 
voorlichten en eventueel te testen. Dan hebben we het alleen nog maar 
over kinderen die de capaciteiten in zich hebben om gewoon naar het 
vervolgonderwijs (en later verder) door te stromen. Maar dat is niet 
altijd vanzelfsprekend. Er zijn ook kinderen die een bijzondere vorm of 
aangepast onderwijs vergen. Of daar hulp op maat bij nodig hebben. 
Wanneer komt dat ter sprake, hoe ga je daar als ouders mee om en 
waar kan je dan terecht voor informatie? Dan is het beter daarvoor nu al 
rond te kijken in de regio en eventueel daar buiten.

Volop onderwijs
Voortgezet onderwijs in de vorm van vmbo, havo, vwo, atheneum en 
(met toegevoegde vakken) ook gymnasium, is er weliswaar volop in de 
regio, zoals bij de R.K. Thamen Scholengemeenschap en het Alkwin 
Kollege in Uithoorn; het Veenlanden College (VLC) in Mijdrecht en in 
Vinkeveen. Maar speciaal en/of passend onderwijs is er nauwelijks 
met uitzondering van de Praktijkschool in Uithoorn. Net zo min is er 
de mogelijkheid om middelbaar en/of hoger beroepsonderwijs (ROC) 
te volgen. Daarvoor moet men buiten de gemeente zijn, bijvoorbeeld 
in Hoofddorp en Amsterdam. Voortgezet onderwijs is ook buiten onze 
regio te vinden. Erg populair bij kinderen uit Uithoorn en De Kwakel 
zijn bijvoorbeeld het Hermann Wesselink College (tweetalig vwo, 
gymnasium, atheneum, havo en tweetalig vmbo-t) en het Amstelveen 
College (gymnasium, atheneum, havo en mavo). Ouders uit De Ronde 
Venen kiezen voor hun kinderen ook wel het Minkema College 
(gymnasium, atheneum, havo en vmbo) in Woerden. Maar je moet er wel 
een stukje op de fiets of met de bus voor over hebben om op school en 
weer thuis te komen.

Passend onderwijs
En wat wordt verstaan onder ‘passend’ onderwijs? Passend onderwijs 
is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om 
zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding 
op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een 
speciale school. Of bij leerproblemen Remedial Teaching, zoals RT in 
Wilnis dat doet (www.rtinwilnis.nl). Passend onderwijs is dus geen 
schooltype. Kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken 
met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor 
zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Meer 
weten? Bekijk de website www.passendonderwijs.nl. Een ‘praktijkschool’ 
sluit daarbij aan (zie Praktijkschool Uithoorn). Het is een school voor 
voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om 
een vmbo-diploma te halen. Een kleine groep leerlingen kan na de 
praktijkschool wel doorstromen naar niveau 1 van het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs 
wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken voorbereid op 
het gaan werken of werken met aanvullende scholing. Praktijkonderwijs 
is er, naast het voorbereiden op werken, ook op gericht de leerlingen 
competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op 
het gebied van onder andere wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. 
Alle genoemde scholen hebben een website. Als u meer wilt weten 
kunt u het beste deze websites bekijken. Daar staat veel nuttige en 
vaak praktische informatie op. Mocht u een website niet kunnen vinden, 
komt u er meestal wel uit door de naam van de school bij Google in te 
toetsen. Anders dan ‘leren op school’ in een onderwijssysteem zijn er 
bijvoorbeeld ook scholen voor theater, muziek en dans. Er is er een in De 
Ronde Venen onder de naam stichting Kunst Rond de Venen. Er wordt 
les gegeven in de voormalige Veenzijdeschool aan de Wagenmaker 
in Wilnis en de Jozefschool aan de Kerklaan in Vinkeveen. Zie voor 
uitgebreide informatie de website www.kunstronddevenen.nl.

Wereld aan onderwijs
Wie veel meer wil weten over de verschillende vormen van onderwijs 
en scholen zou op de PC of laptop eens moeten gaan naar de website 
http://onderwijs/startpagina.nl. Deze startpagina is een ‘portal’ 
voor uitgebreide onderwijsinformatie. Alle belangrijke aspecten van 
onderwijs komen in de rubrieken aan de orde: van basisonderwijs tot 
en met universiteit. Zoveel mogelijk staan er verwijzingen naar andere 
startpagina’s in de rubrieken en de balk boven in de site. De digitale 
wereld is overigens niet meer weg te denken bij het hedendaagse 
onderwijs in al zijn geledingen. Op de basisschool maken kinderen 
er al van meet af aan kennis mee en raken ermee vertrouwd. Bij het 
voortgezet onderwijs kan men niet meer zonder. Behalve voortgezet 
onderwijs op de middelbare scholen en verder richting hoger onderwijs 
kan je als studerende straks alle kanten uit, Naarmate het kind meer 
volwassen wordt en zich verder gaat oriënteren ligt er een wereld aan 

onderwijsmogelijkheden open.
Bij dit alles doemt soms het probleem op dat in sommige sectoren 
het onderwijs niet aansluit op de vraag uit het bedrijfsleven. De 
samenleving verandert in een rap tempo en het onderwijs houdt daar 
(vaak) geen gelijke tred mee. Sommige scholen, zoals het Amstelveen 
College, hebben naast hun voortgezet onderwijs extra opleidingen (zgn. 
Plusprofielen) die in een aantal gevallen wel aansluiten bij de vraag uit 
het bedrijfsleven.
Het probleem wordt zowel door de overheid als het bedrijfsleven 
onderkend en men gaat er het nodige aan doen om daar verandering in 
te brengen. Kinderen die straks instromen bij het voortgezet onderwijs 
hebben voorlopig nog geen last van de voortdurende malaise op de 
arbeidsmarkt. Dat ligt anders voor schoolverlaters. Op dit moment ligt 
een goede baan voor afgestudeerden met een middelbare of hogere 
beroepsopleiding in veel sectoren helaas niet voor het oprapen. 
Hoewel er tekenen zijn dat de economie zich in rap tempo herstelt, is 
het bedrijfsleven nog huiverig in het aannemen van meer personeel, 
uitzonderingen daargelaten. Dat betreft dan voornamelijk de technische 
sector en niet te vergeten de ICT. Ook bij de overheid is het moeilijk aan 
de bak te komen vanwege bezuinigingen en talrijke reorganisaties. En 
of er in de (nabije) toekomst voldoende werk voor de mens blijft gelet 
op de voortschrijdende automatisering en robotica in tal van sectoren, is 
vooralsnog duister.

Bekijk je toekomst
In dat licht gezien blijft het moeilijk om nu al een zorgvuldige afweging 
te maken welk type onderwijs het meest past bij datgene wat het kind 
later wil gaan doen en of dat aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt. 
Iemand met een specifieke opleiding ‘matcht’ in een functie bij een 
bedrijf of overheidsorganisatie tegenwoordig eerder dan een breed 
opgeleide sollicitant. Mensen met een bèta-opleiding en zij die 
geschoold zijn in technische en/of chemische vakken zijn vaak in het 
voordeel. Onder meer in de ‘maak-industrie’. Daar kan je als techneut 
een goede boterham verdienen. Sommige bedrijven zitten te springen 
om technisch geschoold personeel. Als de economie aantrekt zal er in 
andere vakgebieden ook meer werk komen. Een en ander hangt ook af 
van de opkomst van nieuwe markten en technieken. Even zien wat je 
op dit moment allemaal kan worden met een bepaalde studierichting? 
Kijk dan bijvoorbeeld op de website www.bekijkjetoekomstnu.nl en er 
ontvouwt zich een scala aan voorbeelden in beroepen, opleidingen, 
scholen, stages en werk. Achterliggende gedachte is dat kinderen 
binnen hun mogelijkheden en samen met hun ouders zoveel mogelijk 
moeten kiezen voor een gedegen dan wel passende studierichting 
waarmee ze verder vooruit kunnen komen. Gesprekken met docenten 
op scholen zijn wat dat betreft erg nuttig en aan te bevelen. Bezoek dus 
de informatieavonden.

Er valt weer veel te leren 
in het nieuwe (school)jaar





VeenLanden College, met een kleine locatie in 
Vinkeveen voor mavo en havo onderbouw en een 
ruime locatie in Mijdrecht voor mavo, havo en 
atheneum, voorziet in het onderwijs van zo’n 
1850 leerlingen. Dat zijn niet alleen leerlingen uit 
De Ronde Venen. De school staat bekend om zijn 
kwaliteit en dat is de reden dat ook veel leerlingen 
uit de omgeving tegenwoordig voor 
het VeenLanden College kiezen.
 
Hoe heeft het VeenLanden College zich kunnen 
ontwikkelen tot een voorbeeldschool? Allereerst is 
de school gericht op het vernieuwen en verbeteren 
van het onderwijs, zodat het goed blijft aansluiten op 
de vervolgopleidingen. Minstens zo belangrijk is het 
passende onderwijs dat de school toepast, want dit is 
de reden waarom er geen leerling uit de boot hoeft te 
vallen. Centraal staat de vraag: 
“Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te halen?” 
Waar vroeger de focus vooral lag op de beperkingen 
van de leerling is deze nu gericht op de kwaliteiten 
van de leerling. Op deze wijze kan elke leerling de 
school als prettig en veilig ervaren. Dat heeft een 
positieve uitwerking op de sfeer en het klimaat binnen 
de school. Er wordt gedacht in oplossingen en met 
betrokken docenten en deskundigen in huis en een 
uitgebreid netwerk, is de school erin geslaagd iedere 
leerling tot zijn recht te laten komen. 

Het onderwijs voorziet steeds meer in de verschillen 
die er nu eenmaal zijn tussen leerlingen en de 
bedoeling is daar de komende jaren verdere stappen 
in te maken. Zo kan er steeds meer aangesloten 
worden bij de individuele leerbehoefte van de leerling. 
Zowel op locatie Vinkeveen als op locatie Mijdrecht 
is een proces gaande en de ervaringen ermee zijn 
veelbelovend. Doordat de school zich meer richt op 
de individuele leerling, ontwikkelt ook de relatie tussen 
docent en leerling mee. Zij staan in deze nieuwe 
benadering meer op persoonlijke voet met elkaar en 
dit bevordert de motivatie en ook de prestatie van de 
leerling aanzienlijk. Het is eigenlijk zo voor de hand 
liggend: je werkt nou eenmaal harder voor die ene 
fijne docent die er zo blijk van geeft dat hij je serieus 
neemt? Dat is van alle tijden. Op dit moment zijn er al 
kans- en excellentieprogramma’s en er is een ruime 
keuze aan extra uitdagingen op het gebied van taal, 
ondernemen, sport, kunst en cultuur en vanaf volgend 
schooljaar ook science. Maar de echte experts laten 
we nu aan het woord: Mexs van locatie Mijdrecht en 
Noa van Vinkeveen. Zo verschillend en zo zichzelf... 

VeenLanden 
College 
zonder relatie
geen 
motivatie...

Ik ben Mexs Schellingerhout, ik ben 
bijna 15 en woon in Uithoorn. Ik 
zit in havo 3 van het Veen-Landen 
College. Ik heb deze school gekozen 
omdat de mensen daar gewoon 
super aardig zijn. Ook kreeg ik 
op deze school de mogelijkheid 
om mijn bedrijf Mexsedia verder 
op te zetten. Het VeenLanden 
College heeft namelijk een speciale 
ondernemersklas en ze steunen 
me en helpen me hierbij. Ik vind het 
namelijk leuk om te filmen, foto’s te 
maken en website- en designwerk 
te doen. Op school helpen ze 
me met het ontwikkelen van mijn 
vaardigheden en om nog beter te 
worden in dat werk. Ook de feestjes 
zijn heel leuk op het VeenLanden 
College. De leerlingen van het 
VeenLanden College, waaronder 
ik, organiseren minimaal één keer 
per jaar een sick feestje! Afgelopen 
zomer hadden we een vet feest 
waar we met 700 leerlingen 
stonden te dansen, lasergamen, 
chillen, foto’s maken en nog veel 
meer. En dit schooljaar was er voor 
de kerstvakantie een gemaskerd 
gala. Wat deze school zo uniek 
maakt zijn de creatief denkende 
mensen. Ze maken school leuk door 

hun vorm van lesgeven, maar ook 
door de kleine dingetjes: door leuke 
uitjes te verzinnen, de gangen vol te 
hangen met posters en schilderijen 
en speciale opdrachten te geven. 

Wat ik zelf na deze school ga doen, 
weet ik nog niet 100% zeker, ik ben 
erg van de creatieve creaties zoals 
filmpjes en foto’s maken en design-
werk. De baan designer trekt me 
daarom ook erg aan. Ik zou graag 
een creatieve studie doen met veel 
praktijk, zodat ik veel ervaring op 
kan doen. 

Mexs 

Mijn naam is Noa van der Kooij en 
ik ben 13 jaar. Ik zit in de tweede 
klas mavo op VeenLanden College 
Vinkeveen. Deze school is het meest 
dichtbij voor mij en daarom had ik 
ervoor gekozen. Het allerleukste 
aan deze school is dat de vestiging 
in Vinkeveen lekker klein is en alles 
makkelijk te vinden is. De meeste 
docenten helpen je heel goed. 
Deze school is anders dan andere 
scholen omdat ik hier mezelf kan 
zijn en het maakt niet uit hoe je er 
uitziet. Na deze school wil ik graag 
naar het grafisch lyceum in Utrecht. 

Noa





43.  Ons’ Lieve Heer Op sOLder
Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad 
bevindt zich een klein wonder: Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder. Wij gaan er op ontdekking in een zeldzaam 
goed bewaard grachtenhuis uit de Gouden Eeuw. Smal-
le gangen en trappen leiden naar historisch ingerichte 
woonvertrekken, keukens en bedstedes, om te eindigen 
in wat letterlijk het hoogtepunt is van het museum: een 
complete kerk op zolder.
1 donderdag  14.00-15.00 uur
datum 7 april
o.l.v. Gids van Ons’Lieve Heer op Solder
plaats O.Z. Voorburgwal 38, Amsterdam
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten entree museum of MJK

44.  KunstgescHiedenis: 
 JerOen BOscH

Naar aanleiding van de tentoonstelling “Jeroen Bosch” in 
‘s Hertogenbosch zal het middeleeuwse Den Bosch, haar 
kathedraal en haar belangrijke inwoner in die tijd, Jeroen 
Bosch, worden belicht.  We maken een wandeling door ‘s 
Hertogenbosch en bezoeken onder meer de kathedraal. 
Daarop aansluitend kan dan de tentoonstelling op eigen 
gelegenheid worden bekeken.
3 donderdagen 20.00-22.00 uur: 7-14-21 april
plaats De Boei, Vinkeveen 
1 zaterdag 12.00-14.00 uur: 23 april
verzamelen Grote Markt (bij standbeeld Jeroen 
 Bosch), ‘s Hertogenbosch
o.l.v. Jean van Tongeren 
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten entree museum of MJK

45. stadswandeLing utrecHt
We wandelen over het Domplein, bezoeken de Domkerk 
en de kloostertuin. Op het Domplein staat ook het Acade-
miegebouw van de universiteit. Vervolgens kan de Flo-
rahof worden bezocht en gaan we naar de werven van 
de Oudegracht. Ook de Mariaplaats en omgeving worden 
bezocht.
1 donderdag 11.00-12.30 uur 
datum 14 april
o.l.v. Gilde Utrecht
verzamelen VVV op het Domplein, Utrecht 
cursuskosten € 7,-

46.  rOndLeiding aLpaca 
 BOerderiJ

High Meadow Farm is een grote hobbyboerderij, waar op 
professionele wijze Alpaca`s worden gefokt, zowel Hua-
caya’s als Suri’s en dit alles met veel passie en liefde voor 
het dier. Ook is er een dekservice en verkoop van die-
ren en wol. De eigenaresse gaat je veel informatie ver-
schaffen over de dieren, hun huisvesting, verzorging, wol, 
en ook over hun vlees. Gezien de beperkte parkeerruim-
te wordt je verzocht indien mogelijk op de fiets te komen.
1 woensdag 13.30-15.00 uur
datum 20 april
o.l.v. Anita Huls
plaats Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
cursuskosten € 7,-

47.  FiLm rOndreis 
 dOOr 
 suriname

Beleef onze reis door 
Suriname met ons mee 
d.m.v. dit filmverslag. 
We zien het kolonia-
le verleden in Parama-
ribo en bezoeken enke-
le voormalige plantages. 
Daarna zien we duizenden 
vogels waaronder de rode 
ibis in het natuurreservaat van 
Bigi Pan in het westen. Op weg naar 
het binnenland zien we de Brokopondodam en het bijbe-
horende meer en bezoeken het natuurpark Brownsberg. 
Daarna varen we de Surinamerivier op naar een mooi re-
sort midden in die rivier. Onderweg zien we dorpjes waar 
de afstammelingen van voormalige slaven leven in en 
naast de rivier.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 20 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-

48.  KunstgescHiedenis: 
 Franciscus van assisi

Het Museum Catherijneconvent presenteert een tentoon-
stelling over Franciscus van Assisi. Hierin zien we hoe 
Franciscus, vanaf de dertiende eeuw tot heden, in de 
kunstgeschiedenis verbeeld wordt. Hij was een man met 
overweldigend charisma, een bijzondere natuurliefheb-
ber, een wonderdoener en een gevierd prediker, voor wie 
zelfs de vogels uit de bomen kwamen. De cursus wordt 
afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling.
1 donderdag 20.00-22.00 uur: 28 april
plaats De Boei, Vinkeveen 
1 zaterdag 12.00-14.00 uur: 30 april
plaats Catharijneconvent, Utrecht
o.l.v. Jean van Tongeren 
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten entree museum of MJK

49.  wandeLing JOOds amsterdam-2
Zie de informatie bij cursus 41. 
1 dinsdag 11.00-14.00 uur
datum 10 mei

50. imKeriJ
In het leven van de docent spelen de bijen al 30 jaar een 
speciale rol. Graag wil hij je kennis laten nemen van zijn 
ervaringen en vertelt hij je hoe en wat hij met bijen doet 
en wat hiervan het resultaat is.
1 zaterdag 10.00-12.30 uur
datum 28 mei
o.l.v. Ton Woud
plaats Cliffordweg 56, Waverveen 
cursuskosten € 7,-

36. Kruiden, een LeKKere smaaK-
 maKer OF een waardevOLLe tOe-
 vOeging aan Onze maaLtiJd?

Kruiden kunnen onze maaltijd een eigen karakter geven. 
Daarnaast bevatten kruiden, in geconcentreerde vorm, 
veel stofjes die onze gezondheid positief ondersteunen. 
Zeker in de huidige opvatting dat onze voeding voldoende 
groente en fruit moet bevatten ten behoeve van onze ge-
zondheid, kunnen we onze maaltijd nog een extra boost 
geven met behulp van kruiden. Op deze avond veel infor-
matie en tips om hier gebruik van te maken. 
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 23 maart
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 2,-

37. diKKe dames 
 scHiLderen

Tijdens deze gezellige 
avond ga je heerlijk aan 
de slag met acrylverf. 
Op een doek van 40x40 
cm schilder je een hila-
rische Dikke Dame naar 
keuze. Je hoeft geen 
schilder- of tekenerva-
ring te hebben, daar is een 
oplossing voor! Het resultaat 
zal je plezierig verrassen.
1 donderdag 19.00-23.00 uur
datum 24 maart
o.l.v. Ingrid Hagenaars
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 25,-

38.  scHetsen tHuis OF Onderweg
Je ziet ze wel eens, van die prachtig geschreven en gete-
kende reisverslagen van creatieve mensen. Vol met krab-
beltjes van leuke dingen, op vakantie gezien en beleefd. 
Dat kan je ook maken! In deze workshop leren we de ba-
sis van het tekenen en waar je naar kijkt om zelf op va-
kantie van die leuke krabbeltjes te maken. Dit doen we 
meteen in ons 1e eigen krabbelboekje zodat alles wat we 
geleerd hebben meteen vast gelegd wordt om na te zien 
in de toekomst. We proberen 2 lessen buiten te doen als 
het weer mee zit.
3 zaterdagen 10.00-12.00 uur 
datum 2-9-16 april
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht 
cursuskosten € 21,-
materiaalkosten € 15,- (voor o.a. boekje, potlood, 
 stiften, verf)

39.  FOtOgraFie
In 8 avonden leer je: Hoe 
je toestel werkt; wat doen 
al die knoppen, func-
ties, en programma’s? 
Hoe je betere en mooi-
ere foto’s kan maken, 
door inhoud, compositie 
en presentatie. Hoe je 
je foto’s kan verbeteren, 
door gebruik van basale 
computerbewerking. De ge-
heimen van pixels, ISO, WB, en 
histogrammen! Tips en trucs voor fo-
topresentatie en het maken van fotoboeken. Er zijn ook fo-
to-opdrachten met opbouwende kritiek over je resultaten. 
Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel de Haar gepland. 
Doelgroep: iedereen die meer uit de camera wil halen en 
zijn of haar foto’s wil verbeteren. Voorkennis: bekend met 
windows en foto’s overzetten van de camera naar de pc.
8 dinsdagen 20.00-22.00 uur: 5-12-19 apr,
 10-17-24-31 mei, 14 juni 
plaats De Boei, Vinkeveen
1 zaterdag 09.30-13.00 uur: 21 mei
plaats  Kasteel de Haar, Haarzuilens
o.l.v. Jan van Veen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,- + entree de Haar of MJK

40.  Lezing russiscHe scHriJvers
Deze lezing is een reis door de geschiedenis van Rus-
land. In de plaatsen waar de schrijvers Poesjkin, Achma-
tova, Tsjechov en Pasternak woonden, zie je die interes-
sante geschiedenis. In hun boeken komt het verleden zo 
tot leven dat je het tegenwoordig ook nog kunt zien. In 
een verhaal met powerpoint en muziek beleef je Rusland 
op een bijzondere manier, die je niet meer vergeet. 
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 6 april
o.l.v. Pieter Boersma 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

41. wandeLing JOOds amsterdam-1
Tijdens deze wandeling komt de joodse geschiedenis van 
Amsterdam in beeld. Al vanaf het begin van de 17e eeuw 
hebben de joodse inwoners van Amsterdam (Mokum) een 
belangrijke rol vervuld in de geschiedenis van de stad. 
1 woensdag:  11.00-14.00 uur
datum 6 april
o.l.v. Gilde Amsterdam
verzamelen: Museumcafé Mokum bij het 
 Amsterdam Museum, 
 Kalverstraat 92
cursuskosten € 8,-

42.  teKstBOrden maKen
Ga tijdens deze gezellige avond aan de slag met teksten, 
lettertypes en verf. Kies een leuke, pakkende of hippe 
tekst en maak een modern tekstbord, geheel naar keuze.
1 donderdag 19.00-22.30 uur
datum 7 april
o.l.v. Ingrid Hagenaars
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 25,-

28. aquareLLeren 
 vOOr Beginners

Ben je beginner en wil je het aquarelleren proberen of 
heb je wel ervaring met tekenen en schilderen, maar nog 
niet met aquarel? We gaan vijf lessen met deze verf aan 
de slag. Aquarel is heel bijzonder. Aquarellen zijn licht en 
doorzichtig en bezitten daardoor een spontane frisheid 
die door geen enkel ander medium wordt geëvenaard. De 
verf wordt verdund met water en je schildert met de trans-
parante kleuren op aquarelpapier. Deze workshop wil je 
een start geven met het werken met aquarelverf.
5 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 3-10-17-24-31 maart
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten € 12,50

29. persOOnLiJKe 
 OntwiKKeLing

Een cursus voor dapperen. Specifiek wordt gekeken naar: 
hoe communiceer ik eigenlijk? Een ieder van ons heeft 
zichzelf een manier aangeleerd, maar heb je daar wel 
eens naar gekeken? En hoe ervaren anderen jou? Wat 
een leuk begin van dit nieuwe jaar. 
5 maandagen 20.00-22.00 uur
datum 7-14-21 mrt, 4-11 apr
o.l.v. Kees Zoll
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

30. sterrenKunde vOOr 
 vergevOrderden

Voor de cursisten van het eerste uur en diegenen die zich 
al anders intensief in de sterrenkunde hebben verdiept 
volgt de slagroom op de astrotaart. Majorana en donkere 
materie met misschien een verklarende theorie, die op dit 
moment wordt onderzocht onder een bergmassief in Ita-
lië. De evolutie van Melkwegstelsels met de nieuwste in-
zichten over de compacte Bolhopen en open sterrenho-
pen. De Astroïden / Planetoïden met het laatste nieuws 
over de twee grootste: Vesta en Ceres. Uranus & Neptu-
nus en hun door getijdekrachten geknede manen en de 
wellicht nabije kennis over zwaartekrachtgolven en het 
mogelijke/ onmogelijke van een Wormhole.
5 maandagen 20.00-22.00 uur 
datum 7-14-21 mrt, 4-11 apr
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

31. cOL viLten 
Van zachte merinowol en zijde gaan we een heerlijk war-
me col “nat vilten”. Je kunt kiezen uit vele kleuren merino-
wol. Deze wol prikt of kriebelt niet en is zacht op de huid. 
De zijde gaan we meevilten zodat dit weer verrassende 
effecten geeft.
1 woensdag  19.30-21.30 uur. 
datum 9 maart
o.l.v. Mariska Steensma 
plaats De Boei, Vinkeveen.
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 17,50

32 sterrenKunde vOOr 
 Beginnend gevOrderden

Deze cursus sluit aan op cursusnr. 9. Hierin wordt ver-
volgd met een nadere kijk op Jupiter & manen, Saturnus 
& manen, met een eerste blik op de diverse ijsmanen van 
hen. De planeet Aarde in het verre verleden tot het actuele 
heden komt aan bod gevolgd door de kosmische inslagen 
die het leven op Aarde zeer sterk hebben beïnvloed. Afge-
sloten wordt met de levensloop van sterren en de daar uit 
op te maken toekomst voor de Zon en het zonnestelsel.
5 donderdagen 20.00-22.00 uur 
datum 10-17-24-31 mrt, 7 apr
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

33. creatieF paasstuK
Tijdens deze workshop maak je een creatief Paasstuk, 
een sfeervolle decoratie voor in je woonkamer.
1 dinsdag: 20.00-22.00 uur
datum 15 maart
o.l.v. Esther Boerlage
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 27,50

34. wandeLing Knsm- 
 en Java eiLand

Amsterdam ontdek je het beste wandelend met een Mee 
in Mokum gids die zijn stad van haver tot gort kent. Luister 
naar persoonlijke verhalen en anekdotes, ontdek onver-
wachte details en verborgen plekjes en geniet van de Am-
sterdamse sfeer. Deze wandeling voert over de nieuwe-
re wijken van Amsterdam, waar met name de architectuur 
verrassend doordacht en gevarieerd is.
1 donderdag 11.00-14.00 uur
datum 17 maart
o.l.v. Gilde Amsterdam
verzamelen bij oprit Jan Schaefferbrug 
 vanaf CS bus 26: 2e halte 
 (= Kattenburgerstraat)
cursuskosten € 8,-

35. vinKeveense pLassen, 
 Het Ontstaan en Het 
 Leven in de pLas

De Vinkeveense Plassen, ontstaan aan het eind van de 
19de eeuw, hebben een veelbewogen geschiedenis ach-
ter de rug. Eerst ondiep door de vervening, daarna uitge-
diept tot 40 m. Met deze veranderingen veranderde ook 
het leven in de plas, we zullen proberen dat te volgen en 
te begrijpen. Van microscopisch klein tot aan de snoek, 
het heeft allemaal met elkaar te maken.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 22 maart
o.l.v. Luuc Mur
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

21. audiOvisueLe presentatie 
 syrië en JOrdanië

In het spoor van Romeinen, Kruisvaarders en Moslims 
Een presentatie die aansluit bij de actualiteit, over een re-
gio waar nu oorlog is en erfgoed wordt vernietigd. We rei-
zen (in 1997) door Syrië en Jordanië, meer dan twee mil-
lennia terug in de tijd. Overal zie je de erfenis van oude 
culturen: Romeinse steden, Byzantijnse basilieken, kruis-
vaardersburchten en oude moskeeën. Ook de kleurrijke 
soeks van Damascus en Aleppo zijn een belevenis. Sa-
men met de beelden uit 1997 zien we actuele beelden 
van de verwoestingen zoals van de soek van Aleppo en 
de oudheden in Palmyra. In Jordanië reizen we langs 
de Dode Zee en zien we de mysterieuze rotsen bij Wadi 
Rum. Hoogtepunt is de legendarische, uit rotsen gehakte 
tempelstad, Petra.
1 dinsdag 20.00-22.30 uur 
datum 16 februari
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

22. gOetHe en ziJn tiJd
We nemen je mee naar de periode tussen ca.1740 en 
1850 aan de hand van een powerpoint presentatie, waar-
bij de grootste Duitse schrijver Johann Wolfgang von 
Goethe en diens relatie met beroemde tijdgenoten na-
der wordt belicht. Wie heeft er niet gehoord over Duits-
lands beroemdste literaire “gedicht” Faust, over een man 
die zijn ziel aan de duivel verkoopt? Hoe kwam het toch 
dat Napoleon in dezelfde kleding rondliep als de hoofd-
persoon Werther in de gelijknamige roman van Goethe? 
Hoe zit het eigenlijk met al die verhalen die de ronde doen 
over de liefdes van dit universele genie dat zo sterk zijn 
stempel drukte op de tijd tussen 1749 en 1832? Allemaal 
vragen die aan de orde komen in deze lezing.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 23 februari
o.l.v. Ad van der Lee
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

23. mOzaïeK sieraden
In deze workshop ga je je eigen sieraad maken van 
mini mozaïek. Je kunt kiezen uit een hanger, arm-
band, ring of oorbellen. Materialen die gebruikt worden 
zijn glassteentjes, millefiori of edelsteentjes. Door alle 
stukjes glas als een puzzel bij elkaar te leggen ontstaat 
er een prachtig, sierlijk en bijzonder sieraad. Het leu-
ke is dat je geen ervaring hoeft te hebben om dit prach-
tige sieraad te kunnen maken! Wil je nog een sieraad 
maken dan kost dat € 10,- extra, contant te betalen aan 
de docent.
1 woensdag 19.00-22.00 uur
datum 24 februari
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 15,-

24. riJKsmuseum-1
Tijdens de rondleiding brengen we een bezoek aan de lo-
pende tentoonstellingen, onder meer over de Meisjes in 
kimono van Breitner en het Straatje van Vermeer, en be-
kijken we de laatste aanwinsten in de collectie.
1 vrijdag 10.00-11.30 uur
datum 26 februari
o.l.v. Yuri van der Linden
verzamelen Atrium Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

25. riJKsmuseum-2
Zie de informatie bij cursus 24.
1 zaterdag 10.00-11.30 uur
datum 27 februari

26. de KLeuren 
 van west-
 canada

De kleuren van West-
Canada vlammen de-
ze avond. Je gaat 
mee op een avontuur-
lijke camperreis door 
de West-Canadese 
provincies British Co-
lumbia en Alberta. Het 
is september, begin van 
de herfst en van het kleuren-
spel in de natuur. Na een verken-
ning van de stad Vancouver, maken we een vaartocht 
naar het prachtige Vancouver Island met de hoofdstad 
Victoria. Daar is de kunst van cultuur van de oude vol-
ken volop in beeld. Een tocht over het eiland, ontmoe-
tingen met groot wild in ongerept woud en langs ruige 
kusten op zoek naar walvissen. In Brits Columbia en 
Alberta worden vele prachtige natuurparken bezocht, 
met unieke beelden van wild in de vrije natuur zoals 
elanden, beren en herten. Dit alles tegen de achter-
grond van schitterende watervallen, bergen, meren en 
wouden. De markante kunst, cultuur en leefwijze van 
de oude volken en het huidige Canada komen uitge-
breid in beeld.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 2 maart
o.l.v. Dick van Toorn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

27. creatieF met 
 pOwertex

In deze workshop maken we gebruik van powertex. Denk 
aan kleding waar verf op mag komen. We maken een kip 
van zo’n 20 cm. hoog. Samen, stap voor stap. Wil je een 
kleine kip extra maken dan is dat mogelijk voor € 10,-. Dit 
bedrag reken je zelf met de docente af.
1 woensdag 19.00-21.30 uur
datum 2 maart
o.l.v. Angelique Streefkerk
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 32,50

01. Bridge, verBeter Je speL 
Deze cursus heeft tot doel je bridgekennis verder te ver-
beteren. Speel je eigenlijk al jaren min of meer op hetzelf-
de niveau, dan is hier de kans om middels eenvoudige 
tips en conventies je spel naar een hoger niveau te til-
len. We besteden aandacht aan het bieden, het afspel en 
het tegenspel. Zowel troef- als SA-contracten komen aan 
de orde. Nieuwe onderwerpen als signaleren, de kleur 
van de tegenpartij, kaartwaardering, controlebiedingen, 
de snit, tussenbieden en op weg naar slem e.a. worden 
behandeld. Het oefenen en spelplezier staan centraal. Je 
krijgt bij iedere les een samenvatting van de behandelde 
en geoefende stof. Op naar de A-lijn?
8 maandagen  13.30-15.30 uur
datum 25 jan, 1-8-22 feb, 
 7-14-21 mrt, 4 apr
o.l.v. Joop van Delft 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 5,-

02. itaLiaans 
 vOOr gevOrderden

Tijdens deze cursus wordt verder gewerkt aan de perfec-
tionering van uw grammaticale kennis, lees- en spreek-
vaardigheid en de uitbreiding van uw woordenschat. Hier-
voor wordt het tekstboek Allegro deel 2 gebruikt, uitgeverij 
Intertaal. Tijdens de laatste les wordt een Italiaanse film 
vertoond!
14 maandagen 19.30-21.15 uur
datum 25 jan, 1-8-15-22-29 feb, 7-14 mrt, 
 4-11-18-25 apr, 2-9 mei
o.l.v. Luigi Rolfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 98,-
materiaalkosten € 2,50

03. Fitness 
Een fitnesscursus waarbij het huidige niveau van de con-
ditie en de leeftijd geen rol speelt. Door het lage instap-
niveau is deze cursus voor iedereen toegankelijk, zowel 
mannen als vrouwen. Door het fitnessen versterk je niet 
alleen het lichaam, maar zorg je ook voor een algemeen 
beter gevoel. Je zult beter in je vel zitten door het bewe-
gen. Door het centraal stellen van een bepaalde spier-
groep per training gaan we de kwaliteit van de dagelijk-
se activiteiten verhogen. De training is opgebouwd uit een 
warming-up, de kern waarin de spiergroepen centraal 
staan, en de cooling-down met de verschillende stretch-
oefeningen. Het is nooit te laat om te beginnen.
14 maandagen  20.15-21.30 uur
datum 25 jan, 1-8-15-22-29 feb, 
 7-14-21 mrt, 4-11-18-25 apr, 2 mei
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 98,-

04. yOga
In deze cursus proberen 
we de ademhaling bij 
onszelf te herontdek-
ken. Ook wordt het li-
chaam door opbouwen-
de oefeningen soepel 
gehouden. Massage 
wordt toegepast waar 
dit nodig is. Ieder naar 
eigen mogelijkheden zon-
der te moeten presteren. Je 
leert om je te concentreren en 
om evenwicht te scheppen tussen li-
chaam en geest.
12 dinsdagen 10.00-11.00 uur
datum 26 jan, 2-9-16-23 feb, 
 8-15-22-29 mrt, 5-12-19 apr
o.l.v. Mariette Prakke
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

prOgramma cursusprOJect vOOrJaar 2016
 De STICHTING CURSUSPROJeCT De RONDe VeNeN bIeDT U OP Deze PaGINa’S HaaR CURSUSaaNbOD aaN VOOR HeT kOmeNDe SeIzOeN

CURSUSmaRkT VRIJDaG 15 JaNUaRI 2016 
VaN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Om 19.30 uur 
start de inschrijving en zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree 
zullen volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.

zO SCHRIJFT U IN
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen van een 
éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg dat u uw (IBAN)bankrekening- en telefoonnummer en 
liefst ook uw e-mailadres bij de hand heeft. U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!

Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in 
te vullen en uit te printen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op 
de cursusmarkt wordt uitgereikt. beide formulieren levert u vervolgens bij de inschrijftafel in.

Na de cursusmarkt:
 Bij de servicepunten in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend door het invullen van de 

 éénmalige machtiging.
 Via internet door het invullen, ondertekenen en per post opsturen van het inschrijvingsformulier 

 op de website: www.cursusproject.nl. Het is ook mogelijk het ondertekende formulier te scannen 
 en vervolgens via e-mail toe te sturen.

Let op:
 De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via bank of internet.
 Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
 U kunt zich niet telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe 

 deelname worden geannuleerd. 
 IBAN banknummers zijn verplicht voor incasso. 

CONTaCTPeRSONeN
Auwert Dekker tel. 0297-261849 e-mail: auwert@casema.nl
Petra Meijnders tel. 0297-261394 e-mail: petrameijnders@casema.nl

Informatie over het Cursusproject en het 
cursusprogramma is ook beschikbaar 
op de website:

www.cursusproject.nl
De Stichting Cursusproject kan onder geen 
enkele omstandigheid aansprakelijk worden 
gesteld voor schade aan personen en/
of eigendommen. Deze aansprakelijkheid 
is evenmin van toepassing op diefstal of 
vermissing van persoonlijke goederen tijdens 
de door haar georganiseerde activiteiten.

05. cesaerOBics
Cesaerobics is een groepsles op muziek, gebaseerd op 
de Oefentherapie Cesar. Deze is gericht op het voorko-
men van klachten ten gevolge van verkeerd bewegen, 
stress of een verkeerde houding. Door bewust, ontspan-
nen en juist te bewegen, spieren te versterken en ge-
wrichten te versoepelen zal je houding en uitstraling aan-
zienlijk verbeteren en mogelijk verminderen aanwezige 
klachten. In een prettige sfeer worden de intensieve oefe-
ningen doorgewerkt en waar nodig gecorrigeerd. 
10 woensdagen 20.15-21.15 uur
datum 27 jan, 3-10-17 feb, 
 2-9-16-23-30 mrt, 6 apr
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 70,-

06. KennismaKen 
 met taiJi 

De Kunst van Bewegen: 
Taiji en Qigong is een 
Traditionele Chinese 
gezondheidssport die 
tegenwoordig overal ter 
wereld wordt beoefend. 
“Aandacht” en “concen-
tratie” zijn de sleutelfac-
toren die de Chinese sport 
onderscheiden van onze 
westerse oefeningen. Bewegen 
boekt opmerkelijke resultaten zoals 
verbetering van de bloedsomloop, het zelf leren “ontstres-
sen” en spierversterking. In een ontspannen sfeer wor-
den de bewegingen in een afgesproken volgorde uitge-
voerd.  Er wordt aandacht besteed aan bewust/onbewust 
bewegen, ademen, lopen, staan en zitten. Kort samenge-
vat: door de eenvoud is het voor iedereen mogelijk aan 
deze sport mee te doen.
12 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 27 jan, 3-10-17-24 feb, 
 2-9-16-23-30 mrt, 6-13 apr
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 84,-

07. taiJi vOOr 
 HaLF-gevOrderden

Bewegen is veranderen. De 24 yang Taijiquan bewe-
gingsvorm werd ontwikkeld in 1956 door Professor Li Ti-
an Ji. Door lange tijd bezig te zijn met bewust bewegen 
kan men een betekenisvolle mentale en fysieke ontwikke-
ling ervaren. Het stimuleert ons welzijn zodat wij voldoen-
de positieve energie, (Qi) over houden voor het dagelijks 
leven. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de veelzij-
digheid van de Taijiquan in al haar facetten, zoals medi-
tatief bewust bewegen-de eenvoud, door de oefening te 
herhalen-bewegen in samenspel met ademen. Met ande-
re woorden: maak kennis met een nieuwe uitdaging! In-
stromen is mogelijk voor Taiji’ers met een jaar ervaring.
12 woensdagen 20.15-21.15 uur
datum 27 jan, 3-10-17-24 feb, 
 2-9-16-23-30 mrt, 6-13 apr
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 84,-

08. mindFuLness training
We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het eind 
van de cursus weet je wat mindfulness inhoudt en kan je 
het zelfstandig uitvoeren. Mindfulness is stressreduce-
rend en gezondheidsbevorderend. Deze cursus is ook 
interessant voor mensen die al bekend zijn met mindful-
ness.
4 vrijdagen 19.30-21.00 uur.
datum 29 jan, 5-12-19 feb
o.l.v. Hanneke Koudstaal
plaats J-sports, Industrieweg 38 D, 
 Mijdrecht
cursuskosten € 28,-

09. sterrenKunde vOOr Beginners
Begonnen wordt door middel van Powerpoint en aanvullende 
DVD presentatie met het wegwijs maken in de samenstelling 
van het zonnestelsel. Vanaf de Zon tot aan Saturnus en vanaf 
Uranus tot en met de Oortwolk. Daarna nemen we een eerste 
verkennend kijkje buiten het zonnestelsel met de sterren van 
de sterrenbeelden en de Melkweg. Verder gaan we wat dieper 
in op Mercurius met zijn afwijkende massa, Venus met z’n su-
per broeikaseffect en Mars met zijn fossiele meren en zeeën.
5 maandagen 20.00-22.00 uur 
datum 1-8-15-22-29 feb
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

10. Frans vOOr Beginnende 
 gevOrderden

Vind je Frans ook zo’n mooie taal en wil je je kennis van 
deze taal wat opfrissen en uitbreiden, dan is deze cursus 
iets voor jou. Afwisselend doen we vocabulaire oefenin-
gen, komt de grammatica aan bod en luisteren we naar 
een chanson. Verder lezen we teksten en proberen zoveel 
mogelijk Frans te spreken.
10 maandagen 19.30-21.30 uur
datum 1-8-15-22 feb, 7-14-21 mrt, 
 4-11-18 apr
o.l.v. Carolyn van Es
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-
materiaalkosten € 5,- 

11. mOzaïeK scHaaL
Met Gaudí als inspiratiebron stap je in de wereld van 
het mozaïeken. Je leert de techniek van het mozaïeken. 
Je maakt je eigen mozaïek op een bamboe of terracot-
ta schaal. Is je mozaïek, na afloop van de workshop, nog 
niet klaar dan krijg je voldoende materialen mee om het 
thuis op je gemak af te maken. De cursus is geschikt voor 
beginners en gevorderden.
1 woensdag 19.30-22.30 uur
datum: 3 februari
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 20,-

12. FiLOsOFie: wie niet denKt 
 zOaLs iK, vOLge miJ

Deze cursus filosofie is een introductie tot het denken van 
Friedrich Nietzsche. Doorgaans wordt Nietzsche afge-
schilderd als ‘de filosoof met de hamer’ of ook ‘de antifilo-
soof’. Daar is zeker alle reden voor, maar tegelijk is daar-
mee heel veel niet gezegd. Aan de hand van 4 klassieke 
vragen van Kant: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? 
Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Wordt een beeld ge-
schetst van deze controversiële en zeer invloedrijke den-
ker. Er wordt geen voorkennis noch voorbereiding ver-
wacht. Van elke bijeenkomst wordt een samenvatting en 
bijbehorende literatuurverwijzing gemaakt.
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
datum 3-17 feb, 2-16-30 mrt
o.l.v. Hans Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

13. BOeKBinden vOOr dummies
Boekbinden voor ‘dummies’, het ingestoken-bladen boek-
je. Kan dat? Een boekje maken als je geen ervaring hebt? 
Dit boekje zeker. Eenmaal gemaakt kun je het voor ver-
schillende onderwerpen gebruiken. Om in te schrijven, te 
schilderen, om foto’s in te laten zien en briefkaarten in te 
bundelen. Of bedenk zelf iets leuks om er in te stoppen.
1 donderdag 20.00-21.30 uur 
datum 4 februari
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 7,-

14. sterrenKunde  
 vOOr ge-
 vOrderden

Voor diegenen die het 
afgelopen najaar al 
aan een cursus deel-
genomen hebben of al 
enige kennis over het 
zonnestelsel hebben op-
gedaan, komt nu de Zon 
uitgebreid aan bod met het 
hoe en wat over zonnevlek-
ken, zonnestormen en zonne-
wind. De stand van zaken betreffen-
de planeten bij andere “zonnen”, de atmosferen bij manen 
en planeten buiten de Aarde. Daarna storten we ons in 
het raadsel van donkere Materie en Energie met een kijk-
je op de nu sterk in de belangstelling staande zoektocht 
naar de oorsprong. 
5 donderdagen 20.00-22.00 uur 
datum 4-11-18-25 februari, 3 maart
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

15. zumBa 
Zumba is een groot succes en zeer geschikt voor mensen 
met gevoel voor muziek en bewegen. Er wordt op diver-
se soorten muziek gedanst, zoals merengue, salsa, top 
40 en classics. De cursus wordt in 10 lessen stapsgewijs 
opgebouwd, zodat iedereen deze kan volgen en het heeft 
een hoog fun gehalte.
10 donderdagen  20.30-21.30 uur
datum 4-11-18-25 feb, 
 3-10-17-24-31 mrt, 7 apr
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

16. aBOriginaL art On 
 tHe rOcKs

In deze workshop maak je kennis met de Dot–painting 
schildertechniek van de Aboriginals. Deze Aboriginal art 
gebruikten zij om hun verhalen te vertellen. Met gebruik 
van patronen, opgezet met stippels, lijnen en symbolen, 
werd een verhaal neergezet. Op een kiezel (steen) die je 
zelf op gevoel uitkiest en meeneemt ga je met stokjes of 
fijne kwastjes zelf je verhaal uitstippelen met plakkaatverf. 
Je kiest zelf een thema, een levensles die je met Aborigi-
nal art wilt vastleggen in vorm en kleur. Misschien om te 
delen, misschien om te koesteren. Het is persoonlijk, ver-
diepend en ontspannend. Je neemt de kiezel afgelakt en 
ingewijd mee terug naar huis.
1 vrijdag 19.00-21.30 uur
datum 5 februari
o.l.v. Cathelijn Buijs
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

17. perFect piLates
Statische en dynamische spiertraining op ontspannen 
muziek. Sterke buikspieren, sterke lage rugspieren (bij 
rugklachten). Betere controle bekkenbodem en ontspan-
ning. Volgens de 3 grootste personal trainers is het de 
beste work-out. 
5 zaterdagen 11.30-12.30 uur
datum 6-13-20-27 feb, 5 mrt
o.l.v. J-sports: John Rooseman
plaats Industrieweg 27, Mijdrecht
cursuskosten € 35,-

18. FOtOBOeK
Zelf uw fotoboek maken: in deze cursus leert u installe-
ren en gebruik van de (Hema-) software, de voorberei-
ding: foto’s en mappen, tip ‘n tricks. Fotoboek maken: 
keuze boek, thema boeken, plaatsen foto’s, opmaak, ach-
tergronden, fotokaders en tekstkaders. Bestellen en pre-
sentatie. Doelgroep: de cursus is geschikt voor de PC, 
windows-Tab of IPad. Voorkennis: bekend met mappen-
structuur op uw computer of tablet, foto’s overzetten van 
de camera naar de pc/tab/IPad, en u weet hoe u Wifi moet 
instellen.
3 dinsdagen 20.00-22.00 uur
datum 9-16 feb, 1 mrt
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 21,-
materiaalkosten € 5,-

19. tapasscHaaLtJes 
 maKen

Wat is er leuker dan op je feestje tapas te serveren uit 
eigengemaakte schaaltjes. Tijdens deze workshop leer 
je op eenvoudige manier vanuit klei een tapas schaaltje 
te maken en deze decoreer je met vrolijke glazuren. Je 
werkstuk wordt afgebakken en kan na enige weken wor-
den opgehaald bij het keramiek atelier van Martina.
1 woensdag 10.00-12.15 uur 
datum 10 februari
o.l.v. Martina Dielen
plaats Barnsteen 21, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 12,50

20. gLas-in-LOOd
Een glas-in-lood ruit zelf zetten of maken, hoe doe je dat? 
In deze cursus krijg je een eerste kennismaking met wat 
er allemaal komt kijken bij het maken van een glas-in-lood 
ruit. Op de eerste avond wordt het hele proces van idee 
tot plaatsing uitgelegd. Welke gereedschappen er wor-
den gebruikt, de materialen, hoe een patroon gemaakt 
wordt t/m de plaatsing. Tijdens de tweede avond ga je 
aan de slag met een aantal voorgesneden ruiten. Je gaat 
zelf “het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindresultaat 
neem je mee naar huis. Moeilijk? Als je precies bent aan-
gelegd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit ze-
ker lukken.
2 vrijdagen 19.30-22.00 uur
datum 12-19 februari
o.l.v. Roelof van de Tak
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 25,-
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Het Cursusproject De Ronde Venen vierde in 
september 2014 haar 40-jarig bestaan en het 
enthousiasme binnen de organisatie om een 
aantrekkelijk cursusprogramma voor iedereen 
samen te stellen is tot de dag van vandaag 
onveranderd gebleven. Het project heeft altijd tot 
doel gehad inwoners van een bepaalde gemeente 
met een interessante baan of hobby hun kennis 
te laten delen met mede-inwoners. Dit in de vorm 
van een aantal korte cursussen onder het motto 
”Vinkeveen maakt Vinkeveen wijzer.” Dat is tot nu 
toe een geslaagd concept gebleken. De werkgroep 
van het Cursusproject, bestaande uit ongeveer 

tien vrijwilligers, zorgt twee keer per jaar voor een 
programma van educatieve en creatieve cursussen. 
Een belangrijke taak is het organiseren van de 
cursusmarkt die in september en (deze maand) januari 
wordt gehouden in dorpshuis De Boei in Vinkeveen. 
Daar kunnen cursisten zich inschrijven, maar ook via 
de website www.cursusproject.nl en bij de Rabobank 
die het project van meet af aan heeft ondersteund. 

Cursusmarkt
Het Cursusproject presenteert zich in De 
Nieuwe Meerbode met een cursuskrant die een 
totaaloverzicht biedt van alle cursussen. Het 

cursusprogramma wordt voortdurend aangepast 
aan de vraag en is onderhevig aan trends en 
ontwikkelingen in de maatschappij. Gedurende 
afgelopen 42 jaar heeft het Cursusproject meer dan 
3.300 cursussen aangeboden waarop meer dan 
41.000 keer is ingeschreven. De in 1974 gekozen 
strategie en aanpak is onveranderd gebleven, 
zij het dat de automatisering zijn intrede heeft 
gedaan. Voor het Cursusproject bestaat altijd heel 
veel belangstelling en tijdens de cursusmarkt is de 
culturele zaal van De Boei dan ook overvol. Voordeel 
van een tweejaarlijkse cursusmarkt is dat daardoor 
ook korte cursussen over diverse onderwerpen 

kunnen worden aangeboden waar men naar believen 
een vervolgcursus aan kan vastknopen.
De cursusmarkt wordt op vrijdag 15 januari a.s. 
van 19.30 tot 21.00 uur gehouden in dorpshuis 
De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. Daar kunt 
u zich inschrijven voor een cursus. Het kan ook 
via internet. De website www.cursusproject biedt 
de nodige informatie. Bij het openen van de site 
klikt u op ‘Regio’, waarna u een kaartje ziet van de 
provincie Utrecht met daarop alle plaatsen waar het 
Cursusproject wordt georganiseerd. Klik vervolgens 
linksboven op De Ronde Venen voor meer informatie 
over het project in Vinkeveen.

De Praktijkschool ‘Koningin Emma’, beter bekend 
onder de naam Praktijkschool Uithoorn aan het 
Legmeerplein 55, neemt een bijzondere plaats in 
binnen het (regionale) onderwijs. Praktijkonderwijs 
is immers geen beroepsonderwijs en ook geen 
algemeen vormend onderwijs. 

De leerlingen worden voorbereid op een zo 
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, 
dat wil zeggen in staat zijn om zelfstandig te wonen, 
werken en recreëren. Het praktijkonderwijs op de 
Praktijkschool Uithoorn gaat in principe uit van 
de mogelijkheden van de leerling en werkt samen 
met de docent aan de persoonlijke ontwikkeling 
om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken. Het 
biedt de mogelijkheid om via stages in de praktijk 
te leren. Het onderwijs wordt gekenmerkt door 
aangepaste basisvorming, door extra aandacht voor 

de persoonlijkheidsontwikkeling en door sociale, 
communicatieve en vooral praktische vaardigheden 
aan te leren. Het onderwijsprogramma wordt in 
zes leerjaren aangeboden. Afhankelijk van de 
capaciteiten en vorderingen doet de leerling er 
korter of langer over. Aan het eind ontvangt de 
leerling een certificaat praktijkonderwijs voor het 
doorlopen traject. Het ontwikkelingsproces van 
de leerling staat centraal. Het onderwijs wordt 
gestuurd door zijn ontwikkelingsvraag. Op basis 
van die vraag en het potentieel van de leerling 
arrangeert de docent samen met de leerling leer- en 
ontwikkelingstrajecten. Docenten zijn begeleiders 
van het leerproces en bieden een gevarieerde, 
gestructureerde en veilige leeromgeving. Op dit 
niveau is er sprake van een ‘geïntegreerde zorg’ voor 
de leerling. Praktijkschool Uithoorn behoort tot de 
Dunamare Onderwijs Groep.

Gewilde keuze
Op de Praktijkschool Uithoorn wordt onderwijs 
gegeven dat zich voornamelijk richt op 
praktijkvakken in de domeinen wonen, werken en 
vrije tijd, terwijl tevens aandacht wordt besteed 
aan de persoonsvorming. Het praktijkonderwijs is 
bedoeld voor die leerlingen van 12 tot 19 jaar die 
geen diploma kunnen behalen in het Vmbo. Het 
gaat om leerlingen die op het gebied van leren 
extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. 
Leerlingen kunnen alleen toegelaten worden met een 
zogenaamde RVC-beschikking. Deze beschikking 
wordt afgegeven als een leerling voldoet aan een 
aantal voorwaarden voor wat betreft intelligentie 
en leerachterstanden. De Praktijkschool Uithoorn 
biedt een brede vorm van ‘praktisch gericht 
onderwijs’. Daartoe behoren onder meer algemeen 
vormende vakken als Nederlands, Engels, rekenen 

en cultuur & maatschappij. Voorts praktijkvakken 
in de sectoren techniek (o.a. handvaardigheid, 
tekenen, textiele werkvormen), welzijn en verzorging 
(koken, huishoudkunde, persoonlijke verzorging 
e.d.), bloemsierkunst en groentetechniek, economie 
(handel en verkoop, informatiekunde, detailhandel, 
winkel/magazijn) etc. Aan het einde van het tweede 
leerjaar maken de leerlingen een keuze uit twee 
praktijkvakken die zij in het derde jaar in modulevorm 
gaan volgen. Leerjaar 3 staat tevens in het teken van 
voorbereiding op de stage. Het bijzondere van deze 
vorm van onderwijs is, dat dit regionaal kan worden 
afgestemd. Dus rekening houdend met de individuele 
mogelijkheden van de leerlingen en de gevestigde 
bedrijven. Meer informatie treft u aan op de website: 
www.praktijkschooluithoorn.nl.

Praktijkschool Uithoorn voor onderwijs op maat

Veel animo voor Cursusproject De Ronde Venen
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Deze mannen zijn vijftig jaar of meer verbonden aan UWTC

Veel huldigingen tijdens 
nieuwjaarsreceptie UWTC
Uithoorn - Tijdens de nieuwjaars-
receptie van UWTC was er aan-

dacht voor alle Nederlands of We-
reldkampioenen van UWTC in he-

De kampioenen Bart, Pim en Jetze

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 9 ja-
nuari organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.00 uur
Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van onze beken-
de enveloppen. De opbrengst van 
deze avond is bestemd voor het 
ontwikkelingswerk van onze Uit-
hoornse missionarissen.

Workshop Kidsdance succes en wordt 
vast lesuur bij KDO D.A.G.
De Kwakel - De workshop kids-
dance van 4 lessen in december 
was groot succes. Ruim 20 meisjes 
en jongentjes van groep 1,2 en 3 van 
de basisschool hebben in december 
heel enthousiast deelgenomen aan 
deze workshop in de KDO gymzaal 
aan De Vuurlijn in De Kwakel.

Vrijdag 18 december mochten de 
kinderen, hun ouders en andere be-
langstellenden, met 3 dansjes laten 
zien wat ze allemaal geleerd had-
den. Het was heel leuk om te zien 

hoeveel de kinderen met hun en-
thousiaste gezichtjes in 4 weken tijd 
al geleerd hadden.
Inmiddels hebben genoeg kinde-
ren aangegeven dat ze hiermee 
door willen gaan en lid worden van 
KDO Dance, Aerobics, Gymnas-
tiek. D.A.G. De Kidsdance wordt 
dus vanaf 8 januari 2016 op vrijdag-
middag van 16.15 tot 17.00 uur een 
vast uur in ons lesrooster. Er is nu 
weer wat ruimte voor nieuwe kinde-
ren. Kinderen die willen uitproberen 
of dit iets voor hen is kunnen vrij-

Bingo
Uithoorn - Sinds kort heeft de Bin-
go van ANBO en KBO een ande-
re naam namelijk : Bingo Ouderen-
bonden Uithoorn. Het valt nu onder 
de verantwoording van de Stich-
ting Dag van de Ouderen en heeft 
weliswaar een nieuwe naam, maar 
nog steeds de gezellige ,vertrouw-
de sfeer. Aanstaande dinsdag 12 
januari organiseren de Uithoornse 
Ouderenbonden hun gezamenlijke 
Bingomiddag in Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof, Bilderdijkhof 1. Aanvang 
14 uur, de zaal is open vanaf 13.30 
uur. Gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom op deze gezellige middag ! Er 
zijn bijzonder mooie prijzen te win-
nen, bovendien zijn de consump-
ties redelijk geprijsd. Kom eens 
kijken,doe mee en geniet van de 
gezellige sfeer die er op zo’n bing-
omiddag heerst. En ...de toegang is 
gratis !! 
De eerstvolgende Bingo Ouderen-
bonden Uithoorn is op dinsdag 9 fe-
bruari 2016.

blijvend beginnen met een work-
shop van 4 achtereenvolgende les-
sen voor 10,00. (vol = vol) Daarna 
kan je beslissen of je werkelijk lid 
wil worden.
De andere lessen volgens het les-
rooster zie www.kdo.nl/dance, Ae-
robics, Gymnastiek/lesrooster kun-
nen ook worden begonnen met een 
vrijblijvende workshop van achter-
eenvolgende 4 lessen. (Jeugd 10,00 
volwassenen 15,00 en Yoga 20,00) 
Voor opgave en nadere informatie 
mail naar dance@kdo.nl

UWTC-er Bart de Veer schrijft ACC 
competitie op zijn naam

Uithoorn - De laatste wedstrijd 
van de Amsterdamse cross com-
petitie is verreden op 3 jan 2016 bij 
ASC Olympia. Bij de jeugd A wer-
den Duuk vd Haagen en Mike Dero-
gee vandaag 2e en 3e in de daguit-
slag. Siem van Smoorenburg werd 
7e, Teun Wahlen 13e en Sen Haas-

broek 21e.  Hierdoor werd Duuk, na 
12 wedstrijden, 3e in het eindklas-
sement. Ook Teun Wahlen (10e) en 
Sen Haasbroek (15e) kregen een 
mooie beker. Bij de jeugd B was 
Danny Plasmeijer vandaag de bes-
te UWTC-er met een 6e plaats, Sven 
Buskermolen werd 9e. In de eind-

stand werd Sven Buskermolen 4e 
en Danny 5e.  Bij de 40+ wist al-
leen Frank Jansen vandaag te fini-
shen en wel op de 35e plaats. 
Bij de 40- maakte Bart de Veer en 
Tommy Oude Elferink er een leuke 
strijd van. In het begin van de wed-
strijd wist Tommy een kleine voor-
sprong te pakken, maar Bart wist 
later weer bij hem te komen. Uit-
eindelijk werd Bart 2e ,achter prof 
Dylan Groenewegen, en Tommy 4e 
in de daguitslag. Menno van Capel 
werd 7e. De 18-jarige Bart wist de 
competitie bij de 40- op zijn naam 
te zetten, hij heeft vanaf de eerste 
wedstrijd in Nieuwveen aan de lei-
ding gestaan. Tommy werd 2e en 
Menno van Capel werd 4e in het 
eindklassement. UWTC heeft in de-
ze klasse zijn overmacht laten zien! 
Bij de nieuwelingen/dames deden 
Ian vd Berg en Rebecca Cornelis-
se mee en zij reden vlak achter el-
kaar. Ian werd 16e en Rebecca 17e. 
Ian vd Berg pakte bij de nieuwelin-
gen met een 15e plaats in het eind-
klassement ook nog net een eind-
prijs mee.

Uitslag clubcross 3 januari:
40-: 1 Roberto Blom, 2 Jeroen 
van Pierre, 3 Lars Wiebes, 4 Bart v 
Montfoort
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maarten 
de Jong, 3 Cock Fangmann, 4 Har-
ry v Pierre, 5 Peter Wiebes, 6 Marcel 
Versteeg, 7 Joop Winter
jeugd 8-10 : 1 Bo Versteeg
jeugd 11-14: 1 Flip v Walraven, 2 
Tonko Klein Gunnewiek, 3 Jesse v 
Hattum, 4 Jesse Versteeg, 5 Raoul 
v Zijl

Zondag 10 januari is de laatste club-
cross. Deze wordt echter niet op het 
clubparcours verreden maar op fort 
de Kwakel en de renners starten om 
10.30 uur. Dit is een mooie gelegen-
heid om alvast te oefenen voor de 
fortcross van zondag 17 januari!

Winst voor KDO 
handbalmeiden DS1
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond de wedstrijd tegen Monnic-
kendam op het programma. Dat de-
ze wedstrijd een pittige zou gaan 
worden was voor de dames van 
KDO al zeker. Vooral na het lezen 
van de verslagen van andere teams 
die tegen deze dames mochten spe-
len, waren wij benieuwd hoe deze 
pot zou verlopen. Monnickendam 
staat al tijden bekend als een harde 
tegenstander die er alles maar dan 
ook alles aan doen om te winnen. 
Met een volle tribune en 2 leuke 
meiden van de jeugd van de week 
begonnen de twee ploegen aan de 
wedstrijd. Het was Monnickendam 
die na 5 minuten speeltijd de sco-
re opende, maar KDO die het doel 
vaker vond. De verdediging van de 
thuisploeg was sterker dan ooit te-
voren en dat was te zien aan het 
aantal doelpunten van Monnicken-
dam. Met onze eigen Tess Wester 
(Maayke Adema) achter ons ston-
den we sterk. Er werd mooi aange-
schoven, gesteund en gecoacht. De 
doelpunten van de tegenpartij vie-
len vooral door afstandsschoten in 
het midden. De hoeken kregen vaak 
kansen, maar die werden vaak afge-

maakt met een half been in de cir-
kel. Niet alleen de verdediging van 
KDO ging goed, de aanval had ook 
veel pit. Doormiddel van luid gejuich 
werd er vanaf de tribune genoten 
van vele wissels, schijnbewegingen 
en afstandsschoten die elk van al-
le mooi eindigde achter de keepster. 
Nauwkeurig
Het fluitsignaal klonk. Rust. Onder-
tussen stond er 10-7 op het score-
bord. Onze trainer Hein Megens, 
was meer dan tevreden. Zoals hij al-
tijd zegt: “De wedstrijd win je in de 
verdediging en in de laatste minu-
ten.” De wedstrijd kon nog alle kan-
ten op gaan, en dat gebeurde ook. 
Met de beginopstelling werd de 
tweede helft gestart. Na een voor-
sprong voor de dames in het rood, 
waren de spelers van Monnicken-
dam het blijkbaar eens om een an-
dere tactiek aan te nemen. Die tac-
tiek bestond vooral uit lelijke over-
tredingen, gemeen spel en het stie-
kem bezeren van spelers. Gelukkig 
wist de scheidsrechter alles nauw-
keurig in de gaten te houden en 
floot zij verder prima. De dames van 
KDO hielden hun lippen op elkaar 
en besloten de volwassenen te zijn 

Team Samen Sterker tijdens Koppel-keeztoernooi 2015

Word jij met je teammaatje 
Keezkampioen 2016 van Uithoorn?
Uithoorn - Team Samen Sterker or-
ganiseert in samenwerking met de 
Club van 100 van Legmeervogels op 
vrijdagavond 12 februari 2016 voor 
het vierde achtereenvolgende jaar 
het open Keezkampioenschap van 
Uithoorn voor koppels.
Net als voorgaande jaren stelt voet-
balvereniging Legmeervogels haar 
clubhuis aan de Randhoornweg 
hiervoor gratis beschikbaar. De op-
brengst gaat dit jaar in z’n geheel 
naar Stichting Urgente Noden Uit-
hoorn-De Kwakel en wordt binnen 
deze stichting speciaal aangewend 
voor steun aan kinderen in noodsi-
tuaties. In 2015 ging team ‘de Gran-
ny’s’ met Annemiek Stolwijk en Jo-
sé Bosman met de eer strijken. Welk 
duo gaat er in 2016 met de eerste 
prijs vandoor? Op vrijdagavond 12 
februari aanstaande zal dat duide-
lijk worden. Natuurlijk gaan de deel-
nemers voor de winst, maar boven-
al staat dit evenement in het teken 
van een avond ouderwetse gezellig-
heid voor jong en oud. Dit jaar wordt 
er voor het eerst een speciale ‘poe-
delprijs’ in het leven geroepen. Deze 
prijs wordt uitgereikt aan het koppel 
dat op de derde plaats van onde-
ren eindigt. Het toernooi begint om 
19.30 uur. Net als voorgaande ja-
ren wordt er gespeeld in teams van 
twee personen. Ben je echter alleen, 
dan is dat geen probleem. Je kunt 
je gewoon opgeven en de toernooi-
organisatie zorgt er vervolgens voor 
dat er een deelnemer aan je gekop-
peld wordt. De inschrijving voor het 
toernooi is inmiddels al enkele we-
ken geopend en sluit op maandag 
1 februari 2016 om 0.00 uur, of eer-
der, als het maximale aantal deelne-
mers is bereikt.

Inschrijven
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij alle leden van Team Samen Ster-
ker en in de kantine van Legmeer-
vogels. Het formulier is bovendien 
te downloaden op de facebookpa-
gina van Team Samen Sterker. Een 
derde mogelijkheid is het sturen van 
een e-mail sturen naar mark_laker-
veld@hotmail.com. Je ontvangt dan 
het inschrijfformulier per mail. Vul 
in alle gevallen het formulier volle-
dig in, doe het inschrijfgeld erbij en 
lever het daarna in bij één van de 
adressen die op het inschrijfformu-
lier staan aangegeven.

Aansluitend ontvang je per e-mail 
het wedstrijdreglement. Het in-
schrijfgeld bedraagt, net als vorig 
jaar, 20 euro per team (of 10 euro 
per persoon). Op dit moment ko-
men stromen de inschrijvingen bin-
nen. De belangstelling voor dit toer-
nooi is wederom erg groot. Gezien 
deze belangstelling verwacht de or-
ganisatie dat het maximale aantal 
deelnemers al vóór de sluitingsda-
tum bereikt zal worden. Het is dus 
raadzaam om zo snel mogelijk in te 
schrijven, want vol is vol.
De hele opbrengst van deze avond 
gaat naar Stichting Urgente Noden 
Uithoorn-De Kwakel. Het bedrag zal 
binnen deze stichting specifiek wor-
den besteed aan kinderen. Deelne-
mers aan het koppel-Keeztoernooi 
beleven dus niet alleen een unie-
ke en oergezellige avond, maar dra-
gen ook indirect bij aan kinderen in 
Uithoorn en De Kwakel in proble-
men als gevolg van armoede. Team 
Samen Sterker is van mening dat 
Stichting Urgente Noden een bij-
zondere rol vervult binnen de ar-

moedebestrijding in Uithoorn en De 
Kwakel. De vrijwilligers van Stich-
ting Urgente Noden hebben veel er-
varing op dit gebied door hun soci-
aal maatschappelijke achtergrond. 

Door hun specifieke expertise zijn 
ze niet alleen in staat om financië-
le steun te verlenen aan mensen die 
met een urgent probleem worden 
geconfronteerd, maar zijn ze ook in 
staat om vanuit hun kennis en net-
werken de leefomstandigheden van 
mensen die in bijzonder moeilijke 
omstandigheden verkeren, enigs-
zins te verlichten. 
Dat de opbrengst van het Keeztoer-
nooi binnen de Stichting Urgente 
Noden Uithoorn en De Kwakel spe-
ciaal wordt gelabeld aan kinderen 
is een wens van Team Samen Ster-
ker. Mark Lakerveld zegt daarover: 
‘Team Samen Sterker is unaniem 
van mening dat kinderen een bij-
zondere positie in nemen. Zij kun-
nen vaak de omstandigheden waar-
in zij verkeren, niet beïnvloeden. Zij 
hebben er niet voor gekozen, maar 
het overkomt hen.
Wij willen graag een bijdrage leve-
ren aan het verbeteren van hun si-
tuatie omdat wij vinden dat elk kind 
mee moet kunnen doen aan activi-
teiten in de samenleving, die voor 
ons heel gewoon zijn. Stichting Ur-
gente Noden speelt door hun pro-
fessionele aanpak een belangrijke 
rol hierin.
Maar ook deze stichting is, om dit 
mooie werk te kunnen blijven doen, 
afhankelijk van financiële bijdragen 
uit de lokale samenleving. Wij wil-
len daar, samen met alle deelne-
mers aan het Keeztoernooi, graag 
een klein steentje aan bijdragen.’

den en verleden. Pim de Jong (bmx), 
Bart van Bemmelen (bmx) en Jetze 
Plat (aangepast wielrennen) wa-
ren hierbij aanwezig. Aad Kruijt had 
een mooie collage gemaakt van alle 
kampioenen en deze collage krijgt 
een mooie plaats in de kantine van 
UWTC. Op deze collage staan: Bram 
de Groot, Michel Zanoli, Ron de 
Jong, Andre Looij, Dennis Looij, Bart 
van Bemmelen, Pim de Jong, Jet-
ze Plat, Theo Oudshoorn, Petra de 
Bruin, Teun Stam, Kees van der We-
reld en Tom Cordes. Ook ruim aan-
dacht voor een aantal personen die 
al 50, of meer, jaren verbonden zijn 
met UWTC. Pieter Koeleman, Gijs 
Oudshoorn, Wim vd Knaap, Koos vd 
Knaap, Hans Laan, Piet Rewijk, Wim 
de Groot, Gerard Zijerveld, Wim 
Veenboer en Lef Hoogeboom wer-
den één voor één naar voren ge-
haald, door voorzitter Gerard van 
Veen,en in de bloemetjes gezet. He-
laas konden Wim Laan, Theo Kuij-
lenburg, Cees Cornelisse, Piet van 
Diemen en Henny Cornelissen hier-
bij niet aanwezig zijn. Na afloop 
bleef het nog lang gezellig in de 
kantine van UWTC, waarbij bmx-, 
wielren- en toerafdeling allen ruim 
vertegenwoordigd waren.

en met veel positiviteit de wedstrijd 
voort te zetten. Vooral dat laatste 
heeft laten zien dat de meiden van 
KDO door niets uit het veld te slaan 
zijn. Deze instelling werd beloond 
met een mooie eindstand van 26-15. 
Aankomende zondag zijn alle sup-
porters van harte welkom tijdens de 
wedstrijd tegen US. Deze beduch-
te tegenstander houd al een aantal 
weken de plaats nummer 2 op de 
ranglijst in beslag. Hopelijk kunnen 
de meiden van KDO na zondag de-
ze plek veroveren!
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