Autobranden

NM

Mijdrecht – Afgelopen week zijn
er twee auto uitgebrand van een
familie. De twee auto’s stonden geparkeerd bij de woning aan de Dishoeckstraat. De brand is naar alle
waarschijnlijkheid begonnen in de
elektrische auto een Renault ZOE.
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Vinkeveen - Zaterdag 29 december verkocht de oliebollen
commissie van de Protestantse gemeente ‘De Morgenster’ de
100.000ste oliebol sinds ze met
de decemberactie begonnen is. In
15 jaar is de actie uitgegroeid tot
een bekende verschijning in Vinkeveen. De groep van soms meer
dan 80 vrijwilligers werkte dit jaar
met elkaar meer dan 400 uur aan
de actie. Om het heuglijke feit te
vieren ontving de koper, Gerrie
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De vlammen sloegen al snel over
naar de Fiat 500 van dezelfde familie. De eigenaar kon de Fiat nog zelf
blussen met een handblusser. De
brandweer heeft de andere auto
geblust. Ook de laadpaal is in vlammen op gegaan. De politie heeft de
zaak in onderzoek en zoek eventuele getuigen. Deze kunnen zich
melden via: 0900-8844

Janne van Selm uit Vinkeveen een
herinnering en een zak oliebollen
en beignets. Maar ook de Voedselbank De Ronde Venen deelt in de
vreugde. Op maandag 31 december ontvingen zij 30 zakken oliebollen die op dezelfde dag worden uitgegeven. Eerder dit jaar
werd gebakken voor ontwikkelingshulp wat het mooie bedrag
van 1550 Euro opleverde voor een
kindertehuis in Roemenië.
Foto Nellie van Vliet

Succesvolle Fietsverlichtingscheck
scholen Vinkeveen
Vinkeveen - Op een aantal ochtenden in december (voor schooltijd) zijn er een fietsverlichtingschecks gehouden bij het VeenLanden College en de basisscholen in Vinkeveen.
Jongerenwerkers en vrijwilligers van het Repair Café Vinkeveen waren aanwezig om de verlichting te controleren en om te
checken of ook een werkende
fietsbel aanwezig was. Juist omdat goed werkende verlichting zo
belangrijk is waren wijkagenten
Raoul, John en Idris ook aanwezig. Als de verlichting niet werkte of er geen bel was werd er dit
keer geen bekeuring uitgedeeld,
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100.000 oliebollen verkocht
door ‘De Morgenster’

Mede mogelijk gemaakt door: Veenlanden College Mijdrecht • Stichting Cursusproject De Ronde Venen • Remedial Teachers Praktijk De

Wilnis – Zondagavond moest
de brandweer er aan te pas
komen om een brandje te
blussen op het parkeerterrein
bij CSW. Er stond een composthoop in die brand. Het
vermoeden bestaat dat de
brand doormiddel van vuurwerk heeft vlamgevat. Eerder
deze week was er ook al brand
ontstaan op dit parkeerterrein
maar toen was het bij de papiercontainer. Deze beginnende brand werd door mensen
van CSW zelf geblust.
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maar kregen de scholieren gratis
een setje lampjes en een fietsbel.
Die werden ook direct ter plaatse
gemonteerd. De lampjes en fietsbellen waren beschikbaar gesteld
door de gemeente De Ronde Venen.
Boetes werden ditmaal niet uitgedeeld, maar de komende periode gaan er wel controles plaatsvinden gaf Raoul aan en de eventuele boetes zijn fors (55 euro als

goede verlichting ontbreekt en
35 euro als er geen werkende bel
is).
De wijkagenten en wethouder gaven aan dat vooral nu, in de herfst
en winter, goede verlichting van
levensbelang is. Fietsers zijn erg
kwetsbaar in het verkeer en moeten goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. En dit geldt
niet alleen voor scholieren, maar
voor iedere fietser!Tijdens de 4
ochtendchecks zijn honderden
fietsers gecontroleerd en er zijn
51 sets lampjes en 61 fietsbellen
uitgedeeld.

Wethouder Schuurs behoed
voor ﬁnanciële misstap
De Ronde Venen - Bij de behandeling van de belastingverordeningen spraken alle fracties hun
waardering uit dat in april alle belastingverordeningen tegen het
licht worden gehouden.
Voor dit jaar was afgesproken
dat er geen wijzigingen zouden
plaatsvinden. Verwacht werd dat
de behandeling niet lang duren. Fractievoorzitter René Bultena van Ronde Venen Belang
had blijkbaar alle verordeningen
goed bekeken en kwam met een
amendement. Dit betrof een on-

gelijke behandeling van belastingbetalers onder en boven de
€ 10.000. Onder dit bedrag mag
je in termijnen betalen terwijl bedragen boven de € 10.000 in 1
keer betaald moeten worden. Dit
element was nieuw en dus tegen
de afspraken dat dit jaar geen
wijzigingen in de verordeningen
zouden komen. De raad was het
hier mee eens en het amendement werd aangenomen. Maar
dit was nog niet alles. Bultena
had nog iets veel belangrijkers
ontdekt

Wethouder Schuurs wist even niet René Bultena behoed gemeente
waar het over ging
voor financiële misstap

Woonschepen
Volgens Bultena was er nog een
onderdeel dat nieuw bleek te
zijn. De woonschepen verordening. Hij miste een artikel waarbij de huidige verordening zou
worden ingetrokken. Hij had alle verordeningen bekeken maar
kon geen oude verordening vinden. De nieuwe woonschepenverordening zou voor de hele gemeente De Ronde Venen gelden.
Bij de beantwoording van schriftelijke vragen bleek het om uitsluitend woonschepen in Abcoude te gaan, zo’n 16 stuks.
Bultena voerde aan dat met het
aannemen van deze verordening dit gemeente breed zou gelden en dat daardoor de gemeente een groot bedrag aan OZB en
roerende zaakbelasting zou mislopen. Het zou gaan om een slordige € 150.000 of meer, aldus Bultena. Wethouder Schuurs keek
of zij water zag branden. Ze wist
echt niet waar het over ging. Zij
vroeg een schorsing aan. Tijdens
de schorsing werd duidelijk dat
het een oude verordening betrof
uit 1973 uit de gemeente Abcoude. Om een financiële misstap te
voorkomen daarom besloten de
woonschepenverordening niet in
stemming te brengen en er eens
goed naar te gaan kijken hoe dit
op te lossen.

www.meerse.nl
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

CDA Uithoorn op werkbezoek
bij Engel Foreign Food

Regio - Tijdens een reces gaat het
CDA graag op werkbezoek bij Uithoornse bedrijven om zo voeling
te houden met wat er leeft in de
samenleving. Dit keer was het de
beurt aan Engel Foreign Food BV.
Deze aan de Wieger Bruinlaan gevestigde organisatie kent menig
Uithoornaar van de enorme fonkelnieuwe opslaghallen en de razendsnelle uitbreiding ervan.
Groeit het bedrijf dan soms zo
hard? EFF importeert en exporteert exotische voedselwaar en
is daarmee de grootste in Nederland. Veel van haar producten
vinden hun weg naar de consument via supermarkten en snackwinkels, maar ook via tankstations, toko’s en zelfs via warenhuizen. Aloë Vera in allerlei soorten
en smaken, noedels, frisdranken,
drinkklare koffie in blik, kokosmelk, je noemt het maar, EFF levert het allemaal. Soms uit voorraad, steeds vaker rechtstreeks
van de leverancier.

van de handelsboycot van president Trump wordt opgemerkt
dat de blikjes uit USA licht in prijs
zijn gestegen vanwege de duurdere aluminium sheets uit China, maar verder heeft de boycot
geen Effect.
De producten die door de Europese boycot van artikelen uit
de USA worden getroffen weten door de behendigheid van
de Amerikaanse producenten de
boycot handig te omzeilen. Zo
wordt bijvoorbeeld de Amerikaanse pindakaas (Skippy) nu gewoon in Limburg gemaakt voor
de Europese markt en dan geldt
de hogere importheffing gewoon
niet.
Wel merkt men bij EFF nu al het
effect van de naderende Brexit,
weliswaar vooral indirect via de
teruglopende afname van voedingsmiddelen, maar het is wel
opmerkelijk: “we merken écht
dat de Engelse consumenten gewoon veel minder te besteden
hebben; ”zegt Laurens ten Feld.
Rondleiding
Hij vervolgt: “Ook in Italië zijn de
Wim Engel (directeur en oprich- gevolgen van een falend overter) wordt bijgestaan door Lau- heidsbeleid flink merkbaar; de
rens ten Feld (international sales- Italiaanse markt voor voedingsen marketing director) gaf de middelen zit momenteel op het
rondleiding. Op de vraag of er laagste niveau in ruim 50 jaar”.
dan geen last is van de effecten EFF beschikt over een groot disV.l.n.r. A.A.A. Jansen (CDA), P.Post (CDA), W.Engel (EFF), L. ten Feld (EFF).

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

mooie muziek en Voor de prijs
hoef je het niet te laten gezien de
toegang gratis is, wel is een consumptie verplicht.
Wist u dat het proeflokaal elke 2e
en 4e zaterdag van de maand van
20.00 tot 24.00 uur een speciaal
jongeren café organiseert voor
visueel of lichamelijk gehandicapten, autisten, of jongeren die
“gewoon” verlegen zijn. Het is bedoeld om deze jongeren vanaf 16
jaar, een avondje uit te bieden.
Het adres is: Schans 21 Uithoorn.

Amstelhoek
Wim Engel van FF is echter wel
wat gewend, hij is in 1992 begonnen in Amstelhoek en heeft al die
tijd in Uithoorn kantoor gehouden en zaken gedaan. Op dit moment werken er ruim 30 mensen
in vaste dienst en daarnaast zijn
er altijd een groot aantal mensen via een uitzendbureau aan
het werk.
Containers komen tot de nok
toe gevuld aan, goederen worden meteen opgeslagen in enorme bulk magazijnen en vervolgens gepalleteerd samengesteld
om zo snel mogelijk weer op weg
te gaan naar de klant. Dat was
vroeger vrijwel uitsluitend handwerk, nu gebeurt dat vaak geautomatiseerd of semi geautomatiseerd. Op het terrein aan de Wieger Bruinlaan is het een komen
en gaan van vrachtauto’s; EFF levert door naar alle landen in Europa. Sommige landen worden
zelfs direct beleverd vanuit de fabrieken in Taiwan en Bangladesh
vanwege de enorme afzetten die
daar worden gerealiseerd. De
omzetten stijgen jaar op jaar en
dat komt door slim in te kopen en
strategisch samen te werken.
De grootste en belangrijkste partner van EFF is O-Dean uit Taiwan,
daarmee heeft Engel in een joint
venture een fabriek opgezet in
Taiwan voor de productie van
Aloë Vera. Inmiddels is hij uitgegroeid tot de grootste leverancier
van Aloë Vera dranken in Europa
en wereldwijd is hij nummer 2.
Naast het handelshuis heeft Engel ook een goede doelen organisatie opgericht, die richt zich
met name op de Rohingya minderheid die gevlucht is vanuit
Myranmar. Engel is daarin heel
simpel en rechtlijnig: “ik heb altijd veel geld verdient in Bangladesh, dus ik doe ook graag wat

wel individueel, samen als in
groepsverband gevolgd worden
en wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed.
De resultaten in een groep zijn
vaak hoger, doordat deelnemers elkaar extra motiveren. Op 9
januari gaan er weer twee nieuwe groepen van start. Individueel
en met z’n tweeën, afvallen kan
op elk moment worden gestart.
Wie zich nu meteen wil opgeven
voor de cursus afvallen in groepsverband of meer informatie wil,
kan de website bezoeken www.
slimness.nl.

Zondag 6 januari live
muziek bij de Schans
Regio - Zondag 6 januari zal er
in het Proeflokaal van de Schans
van 15.00 tot 18.00 uur weer Live
muziek van de band Tarango zijn.
Zangeres Sylvia zal samen met de
muzikanten weer vele mooie eigennummers en prachtige covers van andere artiesten laten
horen. Tarango, heeft een breed
scala aan Amerikaanse muziekstijlen. Er worden regelmatig andere gastartiesten uitgenodigd
waardoor het steeds verrassend
en nooit hetzelfde is.
Dat wordt dus genieten van

tributie centrum in Genua en dat
richt zich nu veel nadrukkelijker
op nieuwe afnemers in de omringende landen. Het voormalig
Oostblok groeit sterk in omzet en
relevantie voor EFF, maar hier is
het weer de politieke instabiliteit
die roet in het eten kan gooien.

Afvallen als goede voornemen?

Kom naar de open dag
van SLIMNESS
Regio - Aanstaande zaterdag 5 januari tussen 9.00 en 14.00 uur organiseert Slimness een open
dag. Hier kunnen geïnteresseerden kosteloos hun BMI en middelomtrek laten meten, krijgen zij
informatie over gezond afvallen
en is er de mogelijkheid om aan
te melden voor de groepscursus.
Het maximum is twaalf personen
per groep.
Slimness werkt niet met eiwit
shake’s, zakjes of met pillen dus
geen jojo-effect, maar blijvend
resultaat.
Bij Slimness leren voedingspatroon aanpassen oftewel afvallen zonder poespas. Afvallen is
meer dan een goed voornemen.
Op een gezond gewicht blijven
of afvallen zijn doelen die we
onszelf vaak stellen. Ook belang-

rijk, want overgewicht en obesitas zijn - op roken na - de belangrijkste risico’s voor kanker in onze
leefstijl. Ze verhogen de kans op
maar liefst twaalf soorten kanker.
Een gezond gewicht behouden
is dus één van de belangrijkste
stappen die je kunt nemen om je
kans op kanker, maar ook diabetes, een hoog cholesterol, hoge
bloeddruk en hart- en vaatziekten te verkleinen.
Voornemen
Wie hun goede voornemen werkelijkheid wil laten worden kan
dus terecht bij Slimness dè ervaringsdeskundige op het gebied
van afvallen. SLIMNESS heeft een
10-weekse cursus met nuttige informatie om effectief en efficiënt
af te vallen. Deze cursus kan zo-

Terugval?
“Ben je al een keer bij Slimness
is geweest en zitten je kilo’s er voor het grootste gedeelte - weer
aan of ben je goed bezig, maar
sta je op het punt om terug te vallen in je oude eetgewoonten, dan
ook kun je je opgeven om mee te
doen in de groep. Slimness biedt
sinds kort ook de cursus Eerste
Hulp Bij Terugval – oftewel EHBT
– aan.
Een wereld zonder verleidingen
bestaat niet, maar goed omgaan
met deze verleidingen en eventuele terugvallen wél. Waar en wanneer ging het fout? Wanneer ben
ik toe gaan geven aan die verleiding? En wat kan ik doen om dit
in het vervolg te voorkomen? Dit
ontdek je tijdens deze cursus van
SLIMNESS.
Van belang hierbij is dat je in balans bent en dat je ontdekt waar
de valkuilen liggen.
Alleen dan kun je een plan opstellen met als doel controle krijgen over wat en hoeveel je eet,
zodat jij uiteindelijk weer lekkerder in je vel zit en blijft. Letterlijk
én figuurlijk”, aldus de gewichtsconsulent.

terug voor het goede doel”. Zijn
doel is om voor opleiding en onderwijs te zorgen voor de vele Rohingya wezen waarvan uiteindelijk de moeders zijn verkracht en
vermoord. Daarvoor heeft hij samen met zijn zakenpartner een
fonds/stichting opgezet die hiervoor aan de slag gaat.
Wim Engel heeft de pensioen gerechtigde leeftijd al ruimschoots
bereikt maar denkt nog lang niet
aan stoppen. Hij heeft plezier in
zijn werk, reist voor zijn werk de
hele wereld over en is nog dagelijks betrokken bij nieuwe ideeën,
nieuwe producten en ook nieuwe handelsactiviteiten. Over de
samenwerking met de gemeente is Engel bijzonder te spreken,
het contact verloopt snel en soepel en men weet elkaar te vinden
wanneer dat nodig is. Binnenkort
zal Wim Engel zich weer melden
want er zijn al (weer) nieuwe uitbreidingsplannen. EFF groeit!
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Inwonersparticipatie
wat is dat eigenlijk?

Kerst is zo een familiefeest
waar je met familie en vrienden
vredelievend met elkaar geniet
van de warmte en gezelligheid
in besloten kring. Even de dingen van alle dag vergeten. Zo
ook voor mij dacht ik en wilde
het schrijven van een column
deze week even aan mij voorbij laten gaan. Toen bedacht
ik mij op kerstavond dat het
waarschijnlijk niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is om
je er zo makkelijk vanaf te maken. Kerst is voor velen natuurlijk helemaal niet per definitie
een feestje waar je de dingen
van alle dag even aan de kant
kan schuiven. Denk aan oorlog,
eenzaamheid, armoede, daklozen, vluchtelingen, ed. Zomaar een paar kreten waar het
woord feest niet direct gerelateerd is aan kerst. Daar is overleven bezigheid van alle dag
en waarschijnlijk ook met deze
kerstdagen. Het deed mij eerste Kerstdag besluiten om toch
maar achter de laptop te kruipen en aan mijn verplichting te
gaan voldoen om een column
te schrijven. Al was het maar
uit solidariteit met al die mensen die met deze kerstdagen
hun zorgen ook niet zomaar
aan de kant kunnen schuiven.
Maar echt inspiratie voor een
column voor het InwonersCollectief had ik niet. Toen kwam
de hulp wel uit hele onverwachte hoek. Ik kreeg namelijk
koninklijke hulp.
Net toen ik wat hulpeloos voor
mij uit zat te staren omdat ik de
juiste woorden niet kon vinden
verscheen onze Koning Willem-Alexander op het televisiescherm. Hij sprak zijn traditionele kerstrede uit. De eerste
woorden pakte mij direct want
hij begon met de woorden :
“Het Kerstfeest verbindt ons…”.
Ik ging er even voor zitten en
de volgende teksten gaf de koning het volk mee.
“Tegenover de sterke en brute
krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos…
zo voelt het vaak. We zijn minder machteloos dan we denken Maar zou het niet kunnen
dat we onze eigen rol onderschatten? ……”
“Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn
óók afhankelijk van de manier
waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid
wordt niet alleen bepaald aan
verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan
we gelukkig ook zelf over. We
zijn minder machteloos dan
we denken.
Samenwerking heeft
ons ver gebracht
Verreweg de meeste Nederlanders voelen zich thuis in een
omgeving waarin tegenstellingen niet op de spits worden
gedreven en waarin conflicten
zo goed mogelijk samen worden opgelost. Vergelijking met
andere landen is vaak een bron
van troost, zo niet van trots.
De bereidheid om rekening

met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vèr
gebracht. Dit was de basis onder ons land, 450 jaar geleden,
toen een klein groepje Nederlandse gewesten tegen de verdrukking in de krachten bundelde en met succes zijn eigen
weg ging. Zoiets was nog nooit
eerder vertoond.
Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen
willen bolwerken. Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag
van vandaag. Dat is wat ons
sterk maakt. Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen. Maar Nederland is anno
2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te
werken en te leven. Dat is ook
aan u te danken, hoe vanzelfsprekend en ‘normaal’ u uw bijdrage zelf misschien ook vindt.
De Nederlandse norm is dat we
oog hebben voor elkaar en het
gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we
nooit laten vervagen! Ze is van
onschatbare waarde en leidt
steeds weer tot fantastische
nieuwe initiatieven.
Burgers nemen op veel plekken heft in handen. Tijdens
mijn bezoeken zie ik dat door
heel Nederland, ook in het afgelopen jaar weer. Op veel
plekken nemen burgers het
heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren.“.
Tja toen ik de woorden van de
Koning op mij had laten inwerken moest ik concluderen dat
ik het eigenlijk niet beter kon
opschrijven. Dit is waar wij als
InwonersCollectief DRV de inwoners van De Ronde Venen in
willen activeren en stimuleren.
Inwoners bewust maken dat
we samen zaken op kunnen
gaan pakken en de regie mogen nemen om mooie initiatieven uit te gaan werken die onze gemeente nog mooier, leuker en waardevoller kan maken. Ik besloot de tekst van de
kersttoespraak van koning Willem-Alexander te kopiëren en
op te nemen in mijn column. U
heeft het hierboven kunnen lezen. Ik was dus gauw klaar en
wat mij betreft ook nog eens
een hele treffende en stimulerende tekst voor onze inwonersbeweging. Met dank aan
de Koning dus.
En de slotwoorden van zijn Koninklijke Hoogheid waren eigenlijk ook niet te overtreffen en daarom wil ik ook hier
maar mee afsluiten. De woorden zijn:
“Een mooie toekomst is mogelijk. Mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden!”
Laten we dit als uitgangspunt
nemen en ons in 2019 als inwoners met elkaar verbinden
en mooie dingen met elkaar
gaan ondernemen.
Meer weten hoe we dat samen
met u willen gaan doen? Stuur
uw e-mail naar: drv@inwonerscollectief.nl

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

Nieuwjaarsconcert in
weense sfeer
Regio - Op zondag 13 januari
2019 om 14.30 uur in De Schutse blaast het Amsterdam Wind
Quintet ons het nieuwe jaar in.
Tim Wintersohl (fluit), Marije Clemens (hobo), Hanka Clout (klarinet), Stefan Danifeld (hoorn) en
Maria Yanez (fagot) hebben een
programma in Weense sfeer samengesteld, dat ongetwijfeld
een feest van herkenning zal geven bij het publiek. Naast lichte
en opwekkende muziek van Rossini, Händel, Monti, Beethoven en
Brahms is de Strauss-familie ruimschoots vertegenwoordigd met
vader en zoon Johann Strauss.
Vader en zoon Strauss
Het concert wordt geopend met
de ouverture ‘Die Fledermaus’
(zoon) en besloten met de twee
beroemde stukken waarmee op
1 januari ook altijd het Nieuwsjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker eindigt: ‘An der schönen blauen Donau’ (zoon) en de
Radetzky-Mars (vader). Met recht
vuurwerk uit Wenen! Verder brengen de vijf blazers een kwartet
van Rossini, enkele delen uit de
Music for the Royal Fireworks van
Händel, de vurige Czardas van
Monti, variaties op een Mozartthema van Beethoven en een
meeslepende Hongaarse dans
van Brahms. Voor elk wat wils dus.
Voor de buren van De Schutse, de

bewoners van Het Hoge Heem,
is dit nieuwjaarsconcert vrij toegankelijk. In februari 2018 heeft
de SCAU een gratis jeugdconcert georganiseerd voor 600 à
700 leerlingen van de basisscholen. Nu is het de beurt aan de ‘Hoge Hemers’. De SCAU stelt vrijwilligers beschikbaar om bezoekers,
die slecht ter been zijn, op te halen en weer thuis te brengen. We
hopen dat vele ouderen van deze uitnodiging gebruik zullen maken!
Kaartverkoop en informatie
Het nieuwjaarsconcert door het
Amsterdam Wind Quintet vindt
plaats op zondag 13 januari 2019,
om 14.30 uur in De Schutse te
Uithoorn. Losse kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de website
van de SCAU: www.scau.nl Jongeren tot en met zestien hoeven
slechts 7,50 euro te betalen. Ongeveer een week van te voren begint de losse kaartverkoop in de
boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna
(Amstelplein).
De resterende kaarten worden
vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht. Op de website van de
SCAU is allerlei achtergrondinformatie te vinden over het Amsterdam Wind Quintet, o.a. het uitgebreide programma en biografieen van de musici. (foto Jerry Kies)

Haat en liefde in de
polder
Merels mogen mij maar mondjesmaat
Opeens zijn ze er weer. De merels. Niet de twee die er in het
voorjaar waren om een nest in
de heg te bouwen. Nee, wel
zes.
Die twee merels hadden een
hekel aan mij. Ik mocht niet
zien waar hun nest zat. Ze vlogen expres een meter van hun
nest de heg in om mij om de
tuin te leiden. Terwijl ze toch in
mijn tuin woonden.
En zodra ze hun jongen hadden grootgebracht waren ze
vertrokken en de rest van de
zomer zag ik geen merels in
de tuin. Nu, laat in het najaar,
kwam er een groepje van zes.
Ze rennen door de tuin, samen,
achter elkaar aan. Ze zijn ontzettend druk. Ze badderen het
vogelbad leeg. Ze graven in alle perken, gooien de blaadjes omhoog en maken er een
enorme bende van. Onder elk
blad kan een worm zitten of
een insect. Daar zijn merels dol
op. Net als op bessen, vruchten, broodresten en allerlei
soorten vogelvoer. Als ze even
niet hoeven te eten rennen ze
weer vrolijk achter elkaar aan.
En dat is echt bijzonder. Want
bijna het hele jaar hebben merels een territorium. En dat verdedigen ze met verve. Ze pikken andere merels hun territorium uit. Zeker in het voorjaar
als de vrouwtjes een mannetje
hebben gekozen en de balts is
begonnen.
Maar in het late najaar is er ongeveer een maand waarin ze

geen hekel aan elkaar hebben en graag samen spelen en
eten. Waar meer merels zijn is
vast meer voedsel.
Aan mij hebben ze nog steeds
een hekel, ze vliegen een stukje weg als ze me zien. Ze hebben niet door dat die volle
voedertafel en al die broodkorstjes van mij komen. Als
ik strategisch bijna onzichtbaar achter een raam ga zitten kan ik ze goed bekijken.
Voer voor merels neerzetten is
dankbaar werk want ik krijg er
in deze periode dat bijzondere
schouwspel voor terug van zes
merels die elkaar een maand
lang lijken te mogen.
En dan, plotseling, komt één
van de merels op een tafeltje
voor mijn raam zitten. Hij kijkt
naar binnen en ziet mij. De
merel verstijft. Ik wil hem niet
laten schrikken en zit doodstil.
Maar na tien minuten zit hij
nog steeds in precies dezelfde
houding. Ik beweeg een arm
en hij vliegt pijlsnel weg.
Catherine
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Eerste inloop avond
genealogie 2019

Lucky Stable sponsort Lucky
Day voor Serious Request
Regio - Vijf meiden van het
Alkwin College in Uithoorn Noah,
Kim, Tessa, Maryse en Fleur hadden een super idee bedacht om
geld in te zamelen voor Serious
Request namelijk een Pony middag organiseren voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar en het inschrijfgeld te doneren. Daar kwam natuurlijk wel even iets meer bij kijken dan het bedenken van dit
plan. Allereerst moest dit plan besproken worden met Marjolein
Outshoorn eigenaar van de Manege Lucky Stable uit Mijdrecht
. Zij vond het een goed idee en
vroeg aan de meisjes om met een
goed plan te komen, als dit plan
goed was dan sponsorde zij deze middag door haar pony’s en
Manege geheel kosteloos ter beschikking te stellen, dus werk aan
de winkel. Een week later lag er
een plan op tafel die door Marjolein werd goedgekeurd.

Flyers
Flyers werden gedrukt een
nieuwsbrief ging er uit naar alle klanten en ja hoor de inschrijvingen kwamen binnen, uiteindelijk waren er 10 inschrijvingen,
de Lucky Day dag kon beginnen.
De 10 deelnemers werd in twee
groepen verdeeld zodat de groep
die pony les kreeg (van Noah en
Kim) alle aandacht kreeg die ze
nodig hadden, de andere groep
had een knutsel en spelletjes circuit van 3 maal een kwartier onder leiding van Fleur, Tessa en Maryse, daarna wisselde de groepen.
De middag eindigde met limonade en chips en alle kinderen gingen met een voldaan en tevreden gevoel, penny boekjes en
een zelf gemaakte popsokpaard,
naar huis.
Zij waren erg blij met deze middag en hadden zichtbaar erg genoten.

De Ronde Venen - Nog steeds
op zoek naar uw voorouders? Als
u daar prijs op stelt helpen wij
een handje, u moet maar denken, twee weten meer dan een en
bovendien steekt u er altijd wel
wat van op. De eerste Helpdesk
van ons voorseizoen 2019 staat
gepland voor donderdagavond
10 januari a.s. om 19.30 uur in
ons Verenigingsgebouw aan de
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.
De Oudheidkamer is open vanaf
19.15 uur en de toegang is gratis.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf even aanmeld
> stef.veerhuis@outlook.com <
Dit vanwege onze beschikbare
werkgroep leden en aanwezige
computers. Iedereen is welkom,
lid of geen lid. TIP: neem gerust
uw laptop of een USB stick mee.
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Antoniusschool
vrolijk glijdend richting
het nieuwe jaar
De Ronde Venen - Nu staat de
Antoniusschool altijd al bekend
als een warme school, maar met
alle kerstactiviteiten van de afgelopen periode was het nog eens
extra gezellig! Met hulp van enkele ouders was er al een fijne knutselochtend georganiseerd, waarbij er schitterende kerststukjes,
wollen kerstboompjes en houten
kerstfiguren gemaakt waren. Ondertussen werd er in de klassen
ook goed geoefend met het zingen van de kerstliedjes.
Deze waren op woensdag 19 december te horen in de Antoniuskerk in De Hoef tijdens de jaarlijkse kerstviering. De prachtig gezongen liedjes waren onderdeel
van een vertelling van het kerstverhaal door een aantal kinderen
van groep 8. Ook werd tijdens de
viering bekend gemaakt, dat de

kinderen 150 euro voor het goede doel Sama Nepal hebben opgehaald door als ware kunstenaars hun zelfgemaakte schilderijtjes te verkopen. Na de viering
begaven kinderen, leerkrachten en hulpouders zich richting
school voor een heerlijk kerstdiner. Als verrassing werden zij ook
nog eens met kerstliedjes ontvangen door het Dickens koor.
Op donderdag 20 december was
er nog een plezierige laatste activiteit voor de kinderen van groep
4 tot en met 8. Op uitnodiging
van schaatsclub
Hou Streek uit De Hoef mochten
zij nog een paar uurtjes schaatsen op de ijsbaan in Nederhorst
den Berg. Ook de bijbehorende
warme chocolademelk en de tosti lieten de kinderen zich goed
smaken.

Foute kersttruiendag
voor ‘Save the children’
op OBS De Zwaluw
Regio - Ter afsluiting van het schoolbrede project sport & kleding stond de kerstviering dit
jaar in het teken van foute kersttruien met als
doel geld in te zamelen voor ‘Save the children’. Deze organisatie zamelt geld in voor kinderen in oorlog- en rampgebieden. ’s Morgens
konden de zelfgemaakt kerstknutsels door
de ouders gekocht worden gevolgd door een
sponsorloop. Het parcours was uitgezet rondom de school met een kleine ronde voor de
onderbouw en een grote ronde voor de oudere leerlingen. Onder luid gejuich van toekijkende ouders en leerkrachten liepen de leer-

lingen rondje na rondje. Het slotsein was na 20
minuten.
Aan het eind van de middag vond het kerstdiner plaats, maar eerst werden de zelfgemaakte
kerstcreaties, van foute kersttruien met lampjes tot een rok voor drie personen, geshowd
op de catwalk tijdens de ‘foute kerstkleding
modeshow’. Tijdens het aansluitende kerstdiner genoten de kinderen in hun eigen klas
van de meegebrachte lekkernijen. De ouders
vermaakten zich in de aula met een hapje en
een (fris)drankje met dank aan de sponsoren
Albert Heijn Zijdelwaard en Jumbo Uithoorn.
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Kerstsfeer bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Volle bak op de laatste
bridge avond van het jaar. Met
vijftig kaartende paren in kerststemming stelde dat de organisatie voor een uitdaging waarvan het zich uitstekend kweet.
De, voor kenners top integrale, kaartverdeling was af en toe
zeer verrassend samengesteld
en veroorzaakte regelmatig “op
het verkeerde been” en wanhopige downslagen. Noblesse oblige, Ruud Lesmeister & Ger Quelle kregen het truckje het beste onder de knie en werden eerste met maar liefst 65,71%. Ook
Sonja & Hans Selman scoorden
met 62,76% hoog, maar die hebben al jaren expertise van dergelijke afwijkende spellen, toch?
Op drie een bijzonder mooi resultaat voor Els van Wijk & Gerda van Liemt, die bepaalde tegenstanders alle hoeken van de
tafel lieten zien en zo 62,59% op
haalden. Marjan & Jan Wille hadden ook hun avond met 60,94%,
net zoals Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans die met 60,07% de
zestigers van deze drive afsloten.

Jan Egbers & Ben Remmers voerden met 58,16% het peloton vijftigers aan als zesde met daar achter Lijnie Timmer & Marcel Dekker die sans rancune 57,55% lieten aantekenen. Op acht eindigden Maria Baas & Klaas Verrips
met 57,20% en behoorden zo ook
tot de creme de la creme. Bep de
Jong & Cora de Vor werden met
55,99% keurig negende en Hannie & Hein van der Aat haalden
met 55,64% ook het streeknieuws
als tiende paar. Voor de rest restte de anonimiteit, maar de overvloedige prijzentafel verzachte
dit leed geheel. Volgend jaar begint op 2 januari met de tweede zitting parencompetitie en
dan wordt er dus weer gewoon
geschud. Wilt u 2019 als bridger
goed beginnen, kom dan spelen bij Bridgeclub de Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans en Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, of telefoon 0683371540.

Ultiem kerstgevoel in
Buurtkamer Wilnis
Wilnis - Op 18 december hebben de vrijwilligers van Buurtkamer Wilnis een gezellig kerstdiner voor de gasten georganiseerd. Het gebeurt al jaren dat de
warme lunch van de Buurtkamer
rondom kerst nog wat uitgebreider is dan normaal. Maar Chefkok André, had wel hele grootse en feestelijke plannen en besloot dat de trouwe Buurtkamer
gasten een 6 gangen diner verdienden. Na de nodige voorbereiding konden de achttien gasten
in een prachtige kerstsfeer worden ontvangen. Vanaf het begin
hing er een geweldige sfeer en
met de nodige vrolijkheid werd
met spanning naar elk volgende
gerecht uitgekeken. Het was namelijk een verrassing wat Andre op het menu had gezet. Na elke gang nam de spanning weer
even toe tot men zag wat Andre
nu weer op tafel toverde.

komt. Na afloop werd met zijn allen het glas geheven en was en
een oorverdovend applaus en
een regen aan bedankjes en complimenten. De vrijwilligers kijken terug op een vermoeiende
lange dag , maar waren zeer voldaan. “Zo fijn om deze mensen
een onvergetelijke kerst te bezorgen, daar doe je het als vrijwilliger voor!”. Deze kerstviering was
mede mogelijk gemaakt door de
medewerking van Jumbo Wilnis,
Tympaan-De Baat en Apo’s catering. En niet te vergeten door alle vrijwilligers van Buurtkamer
Wilnis natuurlijk. Zij willen alle lezers fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 wensen.

Ook in het nieuwe jaar weer actief

Groei & Bloei: cursussen
en workshops

De eerste kerstperiode
op OBS Twister
De Ronde Venen - De decembermaand: een maand vol pepernoten, marsepein, chocoladeletters
en lekker eten tijdens de Kerstdagen. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom
besteedt OBS Twister daar aandacht aan. In samenwerking met
de Voedselbank De Ronde Venen,
de ouders en de kinderen hebben we in de decembermaand
producten ingezameld. Mooi om
samen iets te betekenen voor
een ieder die iets extra’s kan gebruiken. Naast het inzamelen van
producten zijn er kerstknutsels
gemaakt. Jong en oud door elkaar, wat zorgt voor een gezellige
sfeer waarin elkaar helpen cen-

traal staat. Een aantal ochtenden
hebben we met de gehele school
kerstliedjes rondom de grote versierde kerstboom in de hal gezongen. Als afsluiting heeft op OBS
Twister het kerstbuffet plaatsgevonden. Alle leerlingen hadden
iets lekkers bereid, waar vervolgens één gezamenlijk kerstbuffet van werd gemaakt. Er waren
onder andere heerlijke hartige
taarten, zoete broodjes, gezonde
hapjes, vers fruit en overheerlijke
toetjes. Na afloop konden de ouders, opa’s, oma’s en de buurtbewoners, onder het genot van een
hapje en een drankje, luisteren
naar de muzikale afsluiting die
werd verzorgd door de kinderen.

Afscheid
Helaas namen enkele vrijwilligers
afscheid en zijn we op zoek naar
mensen die het ook leuk vinden
om gezelligheid voor anderen te
creëren in de Buurtkamer. Het is
Perfecte sfeer
elke dinsdag en donderdag niet
De vrijwilligsters Annette, Ly- alleen een feestje voor de gasten,
dia, Annemarie, Nahid en Melissa maar zeker ook voor de vrijwillizorgden voor een perfecte sfeer gers. Zou je het team van vrijwilen goede service. Ook de decora- ligers willen komen versterken,
tie verhoogde het ultieme kerst- neem dan contact op met Pim
gevoel. Men waande zich in ho- Jongsma via Tympaan-De Baat,
gere kerstsferen in plaats van de 0297-230 280 of via p.jongsma@
Buurtkamer waar men wekelijks stdb.nl.

Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 4 januari 2019 om fraaie
prijzen in Café de Merel, Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen.
Tel. 0297-263562. E-mail thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, aanvang 20.00 uur,
aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competi-

tie 2018/2019 voor 2019, 4 en 18
januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en
29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24
mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt ;
1. Cees Lof
7724 pnt
2. J. Bunschoten
7092 pnt
3. Greet Veraar
7086 pnt
4. Greet Koot
6904 pnt
5. An Pothuizen
6832 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Egbert Verkerk met 4936
punten.

moestuinieren krijgt een vervolg
op zaterdagochtend 9 maart met
een zaai en verspeen workshop.
Dit voorjaar is er ook een losse keramiek workshop. En wel met een
bijzondere stooktechniek, Raku.
Zaterdagochtend 30 maart kunnen liefhebbers een object kleien
die in de aankomende twee weken gedroogd en biscuit gebakken wordt. Op zaterdag 13 april
staat vervolgens het glazuren van
deze kunstwerken en op een bijzondere manier stoken in open
vuur op het programma. Hierdoor ontstaat een bijzonder effect in de glazuur. Op woensdag
8 mei organiseert Groei & Bloei
de workshop ‘think pink’. Deze
avond staat een mooi werkstuk
met bloemen op het programma. En zoals de naam al doet vermoeden, roze is in de hoofdrol.
Met moederdag in het verschiet
wordt er een gezellige avond van
gemaakt met een mooi bloemstuk als resultaat.

Moestuinieren en kleien
Groei & Bloei Aalsmeer organiseert ook dit voorjaar weer verschillende workshops. Op woensdagavond 6 februari gaan dieren
in de tuin of balkon verwend worden. Deze avond gaat een vogelvoederplaats/insectenhotel gemaakt worden (zie foto). Geprobeerd wordt om met dennenappels, mos en tonkinstokken insecten te lokken. Insecten zijn belangrijk voor de bestuiving van alle bloemen in de tuin. Met gevuld
vogelvet en pinda’s worden de
vogels door de winter geholpen.
Het schapenwol kan gebruikt
worden als nestmateriaal. Het

Scherpe prijzen
Groei & Bloei is een vereniging
zonder winstoogmerk. Hierdoor
kunnen de cursussen en workshops aangeboden worden tegen scherpe prijzen. Leden van
Groei & Bloei genieten korting
op cursussen en workshops en
tal van andere activiteiten. Kijk
voor meer informatie op de website www.groei.aalsmeer.nl. Voor
aanmelden en verdere informatie
kunt u ook contact opnemen met
Esther Straathof via de mail op
groeienbloeicursus@gmail.com
of bel 0297-344237. Aanmelden
onder vermelding van naam, telefoonnummer en mailadres.

Winterwandeling
smaakt naar meer
Podium voor UWTC in
Woerden

Klaverjassen de Merel

Aalsmeer - Begin januari starten de cursussen en workshops
weer bij Groei & Bloei Aalsmeer.
Zo start op woensdagavond 30
januari het bloemschikken voor
gevorderden en beginners. In de
beginners cursus wordt in drie
gezellige avonden de beginselen van het bloemschikken geleerd. De gevorderden, ook drie
lessen, kopen zelf hun bloemen
in en werken hiermee, onder begeleiding van een ervaren bloemenarrangeur, een opdracht uit.
Op donderdagavond 10 januari begint bij Groei & Bloei een keramiek cursus. Daar leren cursisten op een ontspannen manier
de beginselen van het pottenbakken op een draaischijf, maar
ook handvormen behoort tot de
mogelijkheden. Op 23 januari begint ook de cursus mandenvlechten. De deelnemers leren van een
professionele vlechter hoe van
wilgentenen een mand gevlochten kan worden.

Regio - Zaterdag 22 december is
er voor de 26e keer een nationale
veldrit verreden in Wijkpark Molenvliet in Woerden. ‘s Nachts had
het nog overvloedig geregend en
dat betekende modder. De UWTC
amateurs Bart de Veer en Tommy Oude Elferink kunnen altijd
wel goed uit de voeten met modder. Zij zaten er dan ook goed bij
toen de deelnemers werden weggeschoten. Ruim 60 deelnemers
waagden zich in dit geweld. Nederlands Kampioen Yannick Runhart uit Apeldoorn pakte de zege voor Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde. UWTC-er Bart de Veer

pakte de 3e plaats en vlak hierachter werd Tommy Oude Elferink 4e. Menno van Capel werd
35e.
Boxtel
Op zondag was er weer een heel
ander soort wedstrijd in Boxtel.
De UWTC amateurs moesten al
vroeg van start en reden nog een
redelijk droge koers. De snelheid
was bijna 2x zo hoog als op zaterdag in de modder van Woerden.
Tijdens de wedstrijd reden Nederlands kampioen Yannick Runhart samen met de sterke Belgische renner Nicky David weg.
In de achtervolgende groep kon
Bart de Veer zich prima staande
houden, zij streden om de laatste podiumplaats. Het werd een
spannende strijd waarin Klaas
Groenen net iets sneller was. In
de laatste meter werd Bart ook
nog voorbij gestoken door Raymond vd Kruisweg.
Bart de Veer 5e, Bas de Bruin
op kleine achterstand op de 9e
plaats, Menno van Capel 18e en
Dennis Moolhuijsen 26e.

Regio - Afgelopen woensdag verzamelden zich weer vele wandelaars voor een winterwandeling.
Deze keer was dorpskern De Hoef
aan de beurt. Met ruim twintig
mensen gingen we onder begeleiding van de Buurtsportcoach,
Jos Kooijman, op pad.
Na een frisse neus gehaald te
hebben werden wij warm ontvangen in Dorpshuis De Springbok. Hier stond een dampende
pan erwtensoep klaar van Versteeg. Heerlijk en vooral heel gezellig om zo na te praten. Nadat
alle stempelkaarten waren voorzien van een stempel ging iedereen weer naar huis. Ook dit was
een zeer geslaagde wandeling

door het prachtige dorp De Hoef.
Ook een keer mee winterwandelen? Dat kan nog, er komen er nog
vier. Op woensdag 16 januari vanaf 11:00 uur in Buurtkamer Wilnis,
op woensdag 30 januari bij De vijf
bogen in Baambrugge. Op donderdag 7 februari is Vinkeveen
aan de beurt en starten we bij de
Boei en de laatste wandeling is op
maandag 25 februari in Abcoude vanuit de Angstelborgh. Meedoen is kosteloos en inschrijven is
niet nodig. Gewoon rond elf uur
bij de verzamelplek zijn. De winterwandelingen worden georganiseerd door Pim Jongsma van
Tympaan-De Baat en Jos Kooijman, de Buurtsportcoach.
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CURSUSMARKT VRIJDAG 11 JANUARI 20 19 VAN 19 .3 0 - 21.0 0 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, K erklaan 32, Vinkeveen.
Om 19 .3 0 uur start de inschrijving en zijn docenten aanwezig om je te informeren over het cursusaanbod.
Bij de entree zullen volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.
ZO SCHRIJF T JE IN
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen van een éénmalige machtiging
die voor je klaar ligt. Zorg dat je je (IBA N)bankrekening- en telefoonnummer en liefst ook je e-mailadres bij de hand hebtt.
Je kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!
Het is ook mogelijk om een insch rijf f ormulier vanaf de web site www.cursusproject.nl th uis in te vullen en uit te printen.
Dit f ormulier h ech t je vervolgens aan de é é nmalige mach tiging die op de cursusmarkt wordt uitgereikt.
Beide f ormulieren lever je vervolgens b ij de insch rijf taf el 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.
Inf ormatie over h et Cursusproject en h et
cursusprogramma is ook b esch ikb aar op
de web site:

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.

01. PERFECT PILATES
Statische en dynamische spiertraining op ontspannen
muziek. Sterke buikspieren, sterke lage rugspieren (bij
rugklachten). Betere controle bekkenbodem en ontspanning. Volgens de 3 grootste personal trainers is
het de beste work-out. Gewaardeerd met het cijfer 9.
4 vrijdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

9.30-10.30 uur
18-25 jan, 1-8 feb.
John Rooseman (J-Sports)
Industrieweg 27, Mijdrecht
€ 28,-

02. YOGA
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te
herontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende
oefeningen soepel gehouden. Massage wordt toegepast
waar dit nodig is. Ieder naar eigen mogelijkheden zonder te moeten presteren. Je leert om je te concentreren
en om evenwicht te scheppen tussen lichaam en geest.
13 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10.00-11.00 uur
22-29 jan, 5-12-19 feb,
5-12-19-26 mrt, 2-9-16-23 apr.
Marië tte Prakke
De Boei, Vinkeveen
€ 91,-

03. DJEMBÉ
De djembé is een met de hand bespeelde, bekervormige trommel, afkomstig uit West-A frika. De docent leert je
hoe de ritmes heten en waar het ritme over gaat. Uiteraard leer je ook de trommel te bespelen en hoe je verschillende klankkleuren kunt bereiken door beide handen te gebruiken, zowel de vingers als de vlakke hand.
De docent speelt de solo, zodat een swingend geheel
ontstaat. Je maakt zo kennis met de sfeer en ritmes uit
Senegal. Je dient te beschikken over een eigen djembé.
8 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-21.00 uur
22-29 jan, 5-12-19 feb,
5-12-19 mrt.
Sidi Lamine
De Boei, Vinkeveen
€ 56,-

04. AQUAREL START
Spelen met aquarelverf! Dat is de beste manier om te
ontdekken hoe het nu eigenlijk moet en wat je eigen
stijl is. In 4 weken tijd krijg je een goede basis om thuis
verder te spelen.
4 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

10.00-12.00 uur
22-29 jan, 5-12 feb.
Resi van Zijl
Energieweg 12, Mijdrecht
€ 40,€ 7,-

Let op:
De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via servicepunt of internet.
A nnulering na plaatsing is niet mogelijk.
Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geï nd.
Je kan je niet telefonisch opgeven!
Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van je keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe deelname worden geannuleerd.
Je inschrijfgegevens worden uitsluitend door het Cursusproject gebruikt overeenkomstig het privacystatement
(zie hiervoor de website).
CONTACTPERSONEN
A gnes Blokker
Petra Meijnders

tel. 0297-582482
tel. 030-8771601

05. HET MOOISTE WAT JE
KUNT WORDEN IS JEZELF
In deze cursus leer je jezelf en de ander beter kennen.
Het thema is communicatie. Verbeter je relaties door
goede communicatie. A an de hand van ‘Wat zeg je’
van Hans Groenboer en ‘De Platina Regel’ van A lessandro en O” Connor ga je je verdiepen in effectieve
communicatie. Je hoeft voor deze cursus geen kennis
te hebben van de boeken. Je maakt er kennis mee en
doet enkele oefeningen. Wat nodig is om deel te nemen is een gezonde dosis nieuwsgierigheid en de behoefte aan zelfontwikkeling. De docent is contextueelen zingevingscoach (www.stapperenco.nl).
2 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19.30-21.30 uur
22-29 januari
Joke Stapper
De Boei, Vinkeveen
€ 14,-

06. RELAXERCISE
Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Inspirerende onderdelen uit de Tai Chi, yoga, mindfulness en
stretching. In deze les, waar rustig en bewust wordt
bewogen, is er ook aandacht voor het versterken en
stretchen van spieren en het soepel houden van gewrichten. Dit komt ten goede aan je evenwicht. De les
wordt afgesloten met een geleide ontspanning, waardoor je leert om via ademhaling en ontspanning te komen tot zowel lichamelijke als geestelijke rust. Ook
geschikt voor mensen met een milde vorm van een
chronische aandoening.
12 woensdagen 20.00-21.00 uur
datum
23-30 jan, 6-13-20 feb,
6-13-20-27 mrt, 3-10-17 apr.
o.l.v.
K arin Verreussel
plaats
De Broedplaats, Herenweg 63,
Vinkeveen
cursuskosten
€ 84,-

07. ITALIAANS VOOR
BEGINNERS
Ga je deze zomer op vakantie naar Italië ? Na het
volgen van deze cursus kun je je al heel aardig in het
Italiaans redden. Deze cursus geeft je op praktische
wijze inzicht in het dagelijks Italiaans. Dit gebeurt
voornamelijk d.m.v. conversatie. Tijdens de laatste
les wordt er een Italiaanse film vertoond. Ciao, vieni
anche tu? A rrivederci!
14 donderdagen 19.30-21.30 uur
datum
24-31 jan, 7-14-21-28 feb,
7-14 mrt, 4-11-18-25 apr, 2-9 mei.
o.l.v.
uigi Rolfini
plaats
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten
€ 98,materiaalkosten € 6,50 (lesboek)

e-mail: registratie@ cursusproject.nl
e-mail: petrameijnders@ casema.nl

08. FITNESS EN MEER
Wil je fitter en daarnaast ook sterker worden in al je
dagelijkse bewegingen? Wil je naast het versterken
van je lichaam ook een beter algemeen gevoel krijgen? Train je liever in groepsverband dan alleen?
Dan is deze cursus de ideale stap voor jou. Een cyclus waarbij de huidige conditie en leeftijd geen rol
spelen en door het lage instapniveau ook voor iedereen toegankelijk is. In deze cursus staan een aantal spiergroepen centraal, zoals de been- en rugspieren, waarbij er gekozen is voor een gedoseerde opbouw om een maximaal resultaat te behalen. Laat je
inspireren door de veelzijdige oefeningen die ook nog
eens gemakkelijk thuis uit te voeren zijn. Het is nooit
te laat om te beginnen.
12 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.15-21.30 uur
21-28 jan, 4-11-18-25 feb,
4-11-18-25 mrt, 1-8 apr.
Mark Rijkeboer
Veenlanden College,
Bonkestekersweg, Vinkeveen
€ 84,-

09. GLAS IN LOOD
Een glas in lood ruit 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. De docent legt je de eerste avond het hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke gereedschappen
er worden 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? A ls je precies bent aangelegd en niet bang
om vuile vingers te krijgen gaat dit zeker lukken.
2 maandagen
datum
o.l.v.
plaats

19.30-22.00 uur
28 januari, 4 februari
Roelof van der Tak
28 jan.: De Boei, Vinkeveen
4 feb.: Dodaarslaan 132,
Vinkeveen
cursuskosten
€ 14,materiaalkosten € 30,-

10. ASTROLOGIE
De horoscoop vertelt over waar je behoefte aan hebt
op allerlei levensgebieden. In je relatie of thuis of op
het werk. Je gebruikt jouw persoonlijke horoscoop om
te leren wat je nodig hebt bijv. even niet lekker in je
vel, waar steek je graag energie in, of wat of wie er bij
je past. De cursus is voor iedereen die interesse heeft
in astrologie en zelf wil leren hoe een horoscoop te
lezen. Vooropleiding is niet nodig. Je leert stap voor
stap wat je kunt a ezen. Daarnaast leer je wat je kunt
doen met een horoscoop. Wat zie je in de horoscoop
en hoe zie je dit terug in jouw eigen horoscoop. Vooraf
graag je geboortedatum, geboortetijd en plaats doorgeven voor een uitdraai van je horoscoop.
5 vrijdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

19.00-21.00 uur
1-8-15-22 feb, 1 mrt.
Carla van A speren
De Boei, Vinkeveen
€ 35,€ 10,- (cursusmap en hand-outs)

11. ‘STILTECONCERT’
Tijdens een ‘stilteconcert’ kun je je heerlijk laten ontspannen door je over te geven aan de klanken van
de klankschalen, die door je heen spoelen. Samen
met de klanken kun je tot een diepe stilte in jezelf komen. De Tibetaanse klankschalen hebben een diepe aardeklank en resonantie. De kristallen klankschalen hebben klanken die met hun fijne trilling openen en schonen. Zowel de Tibetaanse als de kristallen klankschalen hebben een helende werking. Hun
diepgaande resonantie brengt je lichaam in trilling en
doordringt ook je energetische lagen, zodat wat geblokkeerd is aangeraakt en losgetrild kan worden.
Naast de klankschalen wordt er gebruik gemaakt van
K oshigongs, kleine houten windharpjes met ijle, betoverende klanken. K om je laten verrassen door de helende klanken van de klankschalen. Het concert duurt
1 uur, daarna is er gelegenheid voor vragen onder het
genot van een kopje thee.
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-21.00 uur
1 februari
Carla van Baarsen
De Broedplaats, Herenweg 63,
Vinkeveen
€ 7,-
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16. BARCELONA

12. ZUMBA
Opladen met Zumba! Dat bewegen gezond is dat
wisten wij al. Maar dat je van Zumba energie krijgt?!
Sinds het jaar 2011 worden door A shna Mungra de
Zumba lessen gegeven in de Boei. Haar doel is om
mensen in beweging te houden. A shna is begonnen
als majorette en heeft veel sportervaringen opgebouwd, zoals aerobic, steps, callanetics, bootcamp,
yoga, crossfit en hardlopen. Doordat ze zo creatief is
in haar doen, weet zij op een speelse en leuke manier
mensen te motiveren en te inspireren. Elke sport is afzien, maar dit uurtje vliegt zo voorbij.
10 donderdagen 20.00-21.00 uur
datum
7-14-21 feb, 7-14-21-28 mrt,
4-11-18 apr.
o.l.v.
A shna Mungra
plaats
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten
€ 70,-

13. GEVLOCHTEN HART VAN
WILGENTENEN
In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. Wilgentenen worden speciaal gekweekt op
grienden. Het is een puur natuurlijk materiaal, wat erg
buigzaam is. Hierdoor is er prettig mee te werken en
kan je er vele vormen van maken. Met wilgentenen
wordt op een ijzeren mal een hart gemaakt. Het hart
heeft een doorsnede van circa 35/40 cm. Het hart kan
je naturel laten, maar het is ook mogelijk om dit te decoreren met lint, takken en andere decoratie. Leuk
voor aan de schutting, maar ook mooi om weg te geven op Valentijnsdag of met een bruiloft.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

19.30-22.00 uur
7 februari
Y von-Decorations
Otterspoorbroek 5, Breukelen
€ 7,€ ,50 incl. koffie/thee en koek

Je maakt kennis met de Romeinse oorsprong van de
stad; toen Barcino genoemd. De prachtige middeleeuwse en modernista architectuur (de Catalaanse
versie van de Jugendstilstijl . Verder slenteren door
parken, over pla as pleinen en de Ramblas met zijn
menselijke beelden. Barcelona heeft negen bouwwerken die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO
staan. Een selectie van dat erfgoed ga je zien. Catalaanse gebruiken en feestdagen komen aan bod, zoals de bouw van menselijke torens, de z.g. castellers
en de nationale volksdans Sardana. A ls de avond valt
is de grandeur van de stad helemaal zichtbaar door
zijn mooi verlichte gebouwen. Het is zeven jaar geleden dat ik deze show hier liet zien. Deze keer is de
show bijgewerkt met nieuwe onderwerpen met o.a. interieurs en bouwwerken in de modernista stijl. Voor
meer informatie en de muzieklijst zie: http://www.butink.nl/av-show-barcelona
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.30 uur
27 februari
Henk Butink
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

17. STERRENKUNDE
Je staat stil bij nieuwe ontdekkingen in het heelal.
Donkere energie nog steeds een raadsel? Landing
op A steroï de, ijsdwerg in de K uipergordel van dichtbij, rusteloze A arde, sterrenhopen boven de Melkweg, nog meer zwaartekracht golven, Verlinde en die
zwaartekracht, planeten bij andere zonnen. Mochten
er zich spectaculaire verschijnselen voordoen dan
wordt daar direct op ingezoomd. De cursusavonden
bestaan uit ca. 75 min. PowerPoint-presentatie, een
pauze van 15 min. en gedurende 30 tot 45 min. een
DVD voor de nadere toelichting. Je ontvangt na iedere avond een e-mail met de samenvatting.
8 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
4-11-18-25 mrt, 1-8-15-29 apr.
Maarten Breggeman
De Boei, Vinkeveen
€ 56,-

14. BRIDGE (NOG) BETER
Deze cursus heeft tot doel je bridgekennis verder te
verbeteren. Enige kennis van de basisbeginselen is
wel vereist. Middels eenvoudige tips en enkele conventies gaan we je spel naar een hoger niveau tillen. Onderwerpen als uitkomen, signaleren, de veilige hand, kansberekening, kansen combineren, tempo, ingooi, de vierde kleur, omgaan met volgbiedingen
en meer worden behandeld. Het oefenen en spelplezier staan centraal. Je krijgt bij iedere les een samenvatting van de behandelde en geoefende stof.
8 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

13.30-15.30 uur
11-18 feb, 4-11-18-25 mrt, 1-8 apr.
Joop van Delft
De Boei, Vinkeveen
€ 56,€ 5,-

15. RONDLEIDING
MUZIEKGEBOUW AAN
HET IJ + LUNCHCONCERT
Dé kans om voor en achter de schermen te kijken
in één van de mooiste en stilste concertzalen tot ver
over de grens. De rondleiding wordt gecombineerd
met een gratis lunchconcert i.s.m. de A cademie van
het K oninklijk Concertgebouworkest (aanvang 12.30
uur . De Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest biedt plaats aan jonge, zeer getalenteerde musici, begeleid door leden van het orkest. A ansluitend aan het lunchconcert kan je in het 4’33 grand
caf een lunch gebruiken voor eigen rekening .
1 donderdag:
datum
o.l.v.
plaats
verzamelen:
cursuskosten

10.45-13.30 uur
21 februari
Muziekgebouw a/h IJ
Piet Heinkade 1, A msterdam
in 4’33 grand café
€ 9,-

18. BILJARTEN-1
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk
voor iedereen en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6
tot 90 jaar kun je het biljartspel beoefenen. We spelen
in deze cursus het zogenaamde libre vrije spel met
ballen. Dus geen pockets holes in de tafel maar simpel spelen met de zogenaamde stootbal keubal van
bal 1 naar bal 2, waardoor een carambole ontstaat.
A ls je het ziet spelen lijkt het makkelijk, dit is echter
schijn want je moet de keu biljartstok juist kunnen
voeren, waardoor richting, baldikte en tempo “ één geheel” vormen. Het belangrijkste doel is om je met plezier te laten biljarten.
5 woensdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19.00-20.00 uur
6-13-20-27 mrt, 3 apr.
Ton Bocxe
De Boei, Vinkeveen
€ 50,-

19. BILJARTEN-2
Zie de informatie bij cursus 18.
5 woensdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-21.00 uur
6-13-20-27 mrt, 3 apr.
Ton Bocxe
De Boei, Vinkeveen
€ 50,-

20. FOTO BEWERKEN
MET DE PC
Drie avonden met als onderwerpen: Welk programma? Foto’s bewerken op kleur. Omzetten naar zwartwit en creatieve bewerkingen en alles wat er aan vragen leeft onder de deelnemers. De cursus is geschikt
voor de PC met windows. Voorkennis: bekend met
mappenstructuur op je computer of tablet, foto’s overzetten van de camera naar de PC. Meenemen: PC
met je foto’s.
3 woensdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

20.00-22.00 uur
13-20-27 maart
Jan van Veen
De Boei, Vinkeveen
€ 21,€ 5,-

21. INVLOED VAN LEEFSTIJL
OP GEZONDHEID EN
WELBEVINDEN
Iedereen kent wel de slogans die betrekking hebben
op voldoende beweging, nachtrust en gezonde voeding om je fitter en gezonder te kunnen voelen. Maar
hoe kan je je leven ook praktisch hierin ondersteunen,
zonder jezelf af te beulen en de worteltjes te hoeven
tellen? Er zullen vanavond vele onderwerpen aan bod
komen die bij kunnen dragen aan het zowel fysiek als
geestelijk beter in balans zijn. Niets moet, maar alle
beetjes helpen.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

20.00-22.00 uur
13 maart
Tanja van der Moolen
De Boei, Vinkeveen
€ 7,€ 3,50

22. KUNSTGESCHIEDENIS:
CARAVAGGIO EN DE
NEDERLANDSE
CARAVAGGISTEN
Rome was het centrum van de wereld in het begin van
de Gouden Eeuw. Jonge schilders uit heel Europa
trokken naar de Eeuwige Stad, waar Caravaggio voor
een revolutie had gezorgd. Een nieuw realisme in de
schilderkunst, ongekend drama, het grote gebaar en
een mysterie van licht. Dat moest je met eigen ogen
zien. Ook Nederlandse schilders, waaronder Van Baburen, Ter Brugghen en Van Honthorst, waren erbij.
De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan het
Centraal Museum te Utrecht.
2 donderdagen
1 zaterdag
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

14-21 maart: 20.00-22.00 uur
23 maart: 12.00-14.00 uur
Jean van Tongeren
De Boei, Vinkeveen
€ 21,entree museum of MJK

26. PAASSCHUIM
We maken vogelnestjes, kransjes en kuikentjes van
schuim. Leuk als eetbare decoratie op de paastafel.
1 maandag
datum
o.l.v.
plaats

20.00-22.00 uur
18 maart
Dus Versloot
Prinses Beatrixstraat 7,
Baambrugge
cursuskosten
€ 12,materiaalkosten € 10,-

27. LEVEN IN DE “OUTBACK”
In deze lezing ga je mee op avontuurlijke camperreis,
9000 km door A ustralië , van Darwin naar Sydney. In
noordelijk A rnhemland worden K akadu en Ubirr Rock
N.P. bezocht, schitterende natuur en authentieke A boriginal cultuur. Dan door “ the outback” , immens, ruig
binnenland van Q ueensland, met bijzondere ontmoetingen, naar de Golf van Carpentaria, turkooizen zee
en tropische natuur. Over de vulkanische A therton Tablelands naar de Pacific Coast, bezoek aan Cooktown, met Engelse maritieme historie. Vanuit Port
Douglas excursies naar het Daintree kustpark en het
Groot Barriè rerif. Dan een dagenlange tocht door
Q ueenslands midden, tropische landbouw, eenzame
outback en de weelderige natuur van Carnarvon Gorges .P. Terug naar de Pacific Coast, een tocht over
schitterend Fraser Island, met regenwouden en eindeloze stranden, gevolgd door een dag tussen buitelende bultruggen. Door het prachtige heuvelland van
New South Wales en het Blue Mountains N.P. met onpeilbare kloven, eindigen we in de bloeiende natuur
van Royal N.P. bij Sydney.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
19 maart
Dick van Toorn
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

23. GLASBLOEMEN OP STEEL
In deze workshop kan je twee glasbloemen voor in de
tuin maken. Je leert glas snijden en daarna kan je zelf
de bladeren uitsnijden en decoreren naar eigen inzicht. De bladeren worden in een speciale glasoven
op een temperatuur van ca. 750 graden afgebakken,
na ca. 1 week kunnen ze weer worden opgehaald. De
bloemen worden op een lange, buigzame steel gemonteerd zodat ze vrij in de wind kunnen bewegen.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats

14.00-16.00 uur
16 maart
Ineke Smienk
A telier Levend Glas,
Dorpsstraat 7, Harmelen
cursuskosten
€ 7,materiaalkosten € 20,-

24. RIJKSMUSEUM-1:
VAN DE EERSTE TOT DE
LAATSTE ADEM
De rondleiding neemt je mee langs de verschillende
fasen van het leven, geï llustreerd aan de hand van
voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum.
Van de geboorte, via doop, jeugd en huwelijk naar het
graf. Je staat stil bij gelukkige, en minder gelukkige
momenten uit het leven. Voorop staat echter: pluk de
dag!
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

10.30-12.00 uur
15 maart
Y uri van der Linden
Rijksmuseum, A msterdam
€ 7,entree museum of MJK

25. RIJKSMUSEUM-2:
VAN DE EERSTE TOT DE
LAATSTE ADEM
Zie de informatie bij cursus 24.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

10.30-12.00 uur
16 maart
Y uri van der Linden
Rijksmuseum, A msterdam
€ 7,entree museum of MJK

28. WANDELING “AAN DE
AMSTERDAMSE GRACHTEN”
Er wordt een wandeling gemaakt langs bekende en
minder bekende A msterdamse grachten. Hierbij wordt
van vele plekken en huizen de zichtbare en onzichtbare geschiedenis verteld. Uiteraard wordt ook langs
de rijkste grachtenpanden in de Gouden Bocht gelopen en worden anekdotes over personen of gebouwen, waar we langs lopen, verteld. Wat tijdens een
rondvaart niet wordt belicht en nog veel meer komt
hierin uitgebreid aan de orde.
1 woensdag
datum
o.l.v.
verzamelen
cursuskosten

11.00-13.00 uur
20 maart
Rene Valenca
Dam, voor de ingang
van de Nieuwe K erk
€ 9,-

29. KNMI
Je krijgt een presentatie over het instituut met uitleg
over zijn geschiedenis, de totstandkoming van de
weersverwachting en het werk van de seismoloog. In
het historisch kabinet wordt de verzameling van zowel
oude als nieuwe instrumenten getoond en, wanneer
het weer het toelaat, wordt op het meetterrein uitleg
gegeven over waarneemapparatuur.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10.00-14.30 uur
20 maart
Richard Doornkamp
Utrechtseweg 297, De Bilt
€ 10,- incl. lunch

30. GOLFCLINIC
Wat is er leuker dan heerlijk genieten in het midden
van het Groene Hart op een mooi gelegen golfbaan.
Werken aan je conditie, concentratie en uithoudingsvermogen? Maak kennis met golf en ervaar zelf hoe
leuk en ontspannend het werkt. Drie lessen om aan
golfsport te ruiken. Tot op hoge leeftijd kun je beginnen met deze sport die, afhankelijk van je inzet, ook
zeer intensief beoefend kan worden. Het enige minpunt van deze kennismaking is dat je het waarschijnlijk zo leuk vindt dat je voor de rest van je leven verslaafd raakt. Een heerlijke en supergezonde uitdaging. Gebruik van golfclubs is inbegrepen.
2 zaterdagen
1 zaterdag
o.l.v.
plaats
cursuskosten

23-30 mrt:11.00-12.00 uur
6 apr: 12.00-13.00 uur
Golfpark Wilnis-J. Balvert
Bovendijk 16A , Wilnis
€ 21,-

PROGRAMMA CURSUSPROJECT
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31. AQUAREL VERVOLG
In deze vervolgcursus ga je het aquarelleren verder
uitbouwen en spelen met aquarelverf! Dat is de beste
manier om te ontdekken hoe het nu eigenlijk moet, en
wat je eigen stijl is. In 4 weken tijd krijg je een nog betere basis om thuis verder te spelen.
4 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

10.00-12.00 uur
26 mrt, 2-9-16 apr.
Resi van Zijl
Energieweg 12, Mijdrecht
€ 40,€ 7,-

32. REANIMEREN EN
DEFIBRILLEREN MET DE AED
Te weinig Nederlanders kunnen reanimeren. Reanimeren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch weet
driekwart van de Nederlanders niet wat je nou moet
doen als iemand een hartstilstand krijgt. Reanimeren
en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Kan
je een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste
6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een
leven redden. Bij een reanimatie/AED cursus leer je
hoe je een hartstilstand herkent; het bewustzijn en de
ademhaling van het slachtoffer controleert; moet reanimeren. Ook leer je hoe de AED er uitziet, hoe deze
werkt en hoe je dit apparaat moet gebruiken in combinatie met het reanimeren. Elke week worden in ons
land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door
een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk
of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% van de
slachtoffers een hartstilstand.
2 donderdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19.30-22.00 uur
28 maart en 4 april.
EHBO vereniging Lucas
EHBO-gebouw,
Pijlstaartlaan 1a, Vinkeveen
€ 45,-

33. FOTOGRAFIE

DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT OP DEZE
PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

36. B.VECHTOLOGIE:
DE LOOP VAN DE VECHT
DOOR DE EEUWEN HEEN
Er wordt ingegaan op de geologische geschiedenis
van het rivier- en merensysteem van de Vechtstreek.
Deze begint ongeveer 250.000 jaar geleden, toen ijskappen de noordelijke helft van Nederland bedekten.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
18 april.
Ingwer Bos
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

37. C.VECHTOLOGIE:
DE NATUUR VAN DE
VECHTSTREEK
De historische ontwikkeling van de landschapstypen van de Vechtstreek (incl. Vinkeveen e.o.) wordt
in kaart gebracht, hun natuurwaarde toegelicht en de
bedreigingen en kansen voor behoud besproken.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
25 april.
Wim Weijs
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

39. RONDLEIDING
NOORD/ZUIDLIJN

verzamelen
cursuskosten

10.30-12.00 uur
9 april
De Gebouwengids/Wendeline
van Dijk
Centraal Station in de IJ-hal bij
de Amstelpassage
€ 14,-

40. DE SCHATKAMER,
MEESTERWERKEN UIT DE
HERMITAGE-1

plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
4-18-25 april en 2 mei
Luuc Mur, Ingwer Bos,
Wim Weijs en Marcel Blekendaal
De Boei, Vinkeveen
€ 28,-

35. A.VECHTOLOGIE:
KREEKRUGGEN,
LEGAKKERS EN LEPELAARS
De Vechtstreek van west naar oost doorkruisend zien
we hoe gevarieerd de streek is en hoe veel fraaie
beelden dit oplevert. Moerassen, plassen, weiden,
parkbossen, allemaal van landschappelijk zeer hoge
kwaliteit.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
4 april.
Luuc Mur
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

43. RONDLEIDING ALPACA
BOERDERIJ WILNIS

1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
2 mei.
Marcel Blekendaal
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

1 dinsdag
datum
o.l.v.

4 donderdagen
datum
o.l.v.

20.00-21.45 uur
12 april
Helen Schretlen
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

8 dinsdagen

Wij bieden een lezingencyclus van 4 avonden aan met
als onderwerp de Vechtstreek. Zie hieronder de onderwerpen per avond. Je kunt inschrijven voor de hele
cyclus of de afzonderlijke delen A, B, C en/of D. Voor
de hele cyclus schrijf je in op cursusnummer 34. Voor
de afzonderlijke lezingen schrijf je in op het cursusnummer van de betreffende datum.

1 vrijdag:
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

Hoe het landschap van de Vechtstreek en De Venen
een inspiratiebron is voor de hedendaagse kunstenaar.

38. D.VECHTOLOGIE:
HET LANDSCHAP VAN DE
VECHTSTREEK

De aanleg van de Noord/Zuidlijn ging niet zonder slag
of stoot: verzakkende panden, een behoorlijke overschrijding van het budget en de oplevering zeven jaar
later dan gepland. Maar nu de Noord/Zuidlijn eenmaal
rijdt is het een feest om van de Zuidas in 16 minuten naar het Buikslotermeerplein te reizen. Benthem
Crouwel Architects heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe metrostations een logische routing hebben en
aangenaam zijn om in te verblijven. Tijdens het wachten hoeft de bezoeker zich geen moment te vervelen,
kunstenaars hebben voor elk station een bij de halte
passend kunstwerk ontworpen! OV-kaart meenemen.

34. LEZINGENCYCLUS
VECHTOLOGIE

Voor Anna en William Singer was kunst de rode draad in
hun leven. Een groot vermogen stelde hun in staat om
musea te stichten en steun te verlenen aan kunstenaars
en maatschappelijke projecten. Hun reis- en kooplust
kende geen grenzen. Toen zij zich eenmaal in Europa
gevestigd hadden, bouwden ze huizen en ateliers, zowel in Nederland als in Noorwegen. Zo was er voldoende plek voor hun kunstverzameling-waaronder vele Rodin’s-en vond de gepassioneerde landschapsschilder
William Singer in die landen zijn inspiratie. Wie waren
deze bijzondere weldoeners, wat verzamelden ze en
wat dreef hen? Deze lezing geeft daar antwoorden op.

High Meadow Farm is een grote hobbyboerderij, waar
op professionele wijze Alpaca`s worden gefokt, zowel
Huacaya’s als Suri’s en dit alles met veel passie en
liefde voor het dier. Ook is er een dekservice en verkoop van dieren en wol. De eigenaresse gaat je veel
informatie verschaffen over de dieren, hun huisvesting, verzorging, wol en ook over hun vlees. De parkeerruimte is beperkt, dus graag op de fiets komen of
voor de brug rechts parkeren.

In 8 avonden leer je hoe je toestel werkt. Wat doen
al die knoppen, functies en programma’s? Wat kan
je zelf instellen en waarom? Hoe maak je betere en
mooiere foto’s, door inhoud, compositie en presentatie. Hoe kan je je foto’s verbeteren of bewerken door
gebruik van basale computerbewerking. Er zijn ook foto-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 fotocompositie wil gaan toepassen. Voorkennis: bekend met het overzetten van foto’s van de
camera naar de PC.
2-9-16 apr, 7-14-21-28 mei,
11 jun: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag
25 mei: 10.00-12.30 uur
o.l.v.
Jan van Veen
plaats
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten
€ 63,materiaalkosten € 9,- + entree De Haar of MJK

42. ANNA EN WILLIAM SINGER,
EEN AMERIKAANS
VERZAMELAARSECHTPAAR

De Hermitage Amsterdam is 10 jaar jong. Reden voor
een feest en een cadeauvoorstelling! Museumdirecteur Dr. Piotrovsky maakte, éénmalig, voor Nederland
een prachtige keuze uit de schatkamers van de tsaren. Hij koos 100 kunstwerken van grote namen als
Bernini, Van Dyck, Matisse, Rembrandt, Tinteretto en
Velasquez, maar ook van kunst uit de prehistorie, uit
het oude Egypte tot diep in China en Russische kunst.
Zij vormen voor even een ware schatkamer in De Hermitage Amsterdam, een encyclopedisch overzicht
van de kunstgeschiedenis.
1 donderdag
datum
o.l.v.
verzamelen

11.00-12.30 uur
11 april
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage,
Amstel 51, Amsterdam
cursuskosten
€ 7,materiaalkosten entree museum of MJK

41. DE SCHATKAMER,
MEESTERWERKEN UIT DE
HERMITAGE-2
Zie de informatie bij cursus 40.
1 donderdag
datum
o.l.v.
verzamelen

13.00-14.30 uur
11 april
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage, Amstel 51,
Amsterdam
cursuskosten
€ 7,materiaalkosten entree museum of MJK

13.30-15.00 uur
17 april
Anita Huls
Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
€ 7,-

44. REISVERSLAG INDIA
In de deelstaat Rajasthan worden de oude forten,
landhuizen en sprookjesachtige paleizen bezocht. Zij
zijn de stille getuigen van de weelde waarin de maharadja’s vroeger leefden. In de wirwar van straatjes
eromheen spelen zich nog altijd kleurrijke taferelen af
van het ‘gewone’ volk. Bonte sari’s en tulbanden kleuren de meest sprookjesachtige deelstaat van India. De
reis gaat verder door imposante woestijn- en berglandschappen, waar het leven onveranderd de seizoenen
volgt. Daarna een bezoek aan het nationale park van
Ranthambore, waar twee tijgers worden gespot. De
reis eindigt op de jaarlijkse kamelenmarkt van Pushkar, waar het een week lang een drukte van belang is.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.00-22.00 uur
17 april
Frits de Roever
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

45. WANDELING: BIJ ONS
IN DE JORDAAN
De Jordaan is van oudsher de volkswijk van Amsterdam. Hoe komt dat? Wat is de Boldootkar en waarom
ging niemand naar het Café? Wie woonden er vroeger en wie wonen er nu? Waar liggen de verborgen
hofjes? Een ontdekkingstocht door de Jordaan.
1 donderdag
datum
o.l.v.
verzamelen
cursuskosten

14.00-16.00 uur
18 april
Peter van Ruijven
aan de voet van de Westertoren bij
het beeldje van Anne Frank
(Prinsengracht 279)
€ 11,-

46. VLEERMUIZEN BIJ
FORT ABCOUDE
De nacht is voor nachtbrakers en voor vleermuizen.
Deze mysterieuze dieren vangen wel 3000 muggen
en andere insecten per nacht. Om in het donker hun
prooien op te kunnen sporen gebruiken vleermuizen
echolocatie met voor ons onhoorbare geluiden. Deze
geluiden kunnen we wel opvangen met een batdetector. Wil je hier meer over horen, zien en weten, ga dan
met ons mee op een spannende excursie in het donker. We vertellen over vleermuizen, vooral over soorten die in onze omgeving voorkomen. Als het vleermuisweer is (droog en max. windkracht 4) gaan we
met batdetectoren naar buiten om vleermuizen waar
te nemen. Voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar.
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20.15-22.15 uur
3 mei
Hettie Luijten
Molenweg 19, Abcoude
€ 12,-

47. WANDELING: CUYPERS,
BERLAGE EN DE
AMSTERDAMSE SCHOOL
Pierre Cuypers is de grote architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. In feite
blies hij in de negentiende eeuw de architectuur in Nederland nieuw leven in met zijn neogotische bouwwerken. Niet iedereen was enthousiast over zijn bouwstijl.
Een aantal van zijn leerlingen vormden de Amsterdamse School als een reactie op de stijl van Cuypers.
Ook Berlage had niet veel op met de stijl van Cuypers.
Wat was zo kenmerkend aan de architectuur van Cuypers? Waarom zette de Amsterdamse School zich zo
af tegen Cuypers en ook Berlage? Tijdens een unieke
wandeling krijg je antwoorden op deze vragen.
1 donderdag
datum
o.l.v.
verzamelen
cursuskosten

11.00-13.00 uur
9 mei
Peter van Ruijven
Voor Restaurant Loetje op het
Stationsplein t.o. het Centraal
Station
€ 11,-

48. KUNSTGESCHIEDENIS:
SCHATTEN UIT MÜNSTER
In het voorjaar van 2019 presenteert Museum Catharijneconvent één van Europa’s mooiste schatten. De
schatkamer van de Paulusdom in Münster herbergt
unieke topstukken tot wel 1000 jaar oud. Uniek aan
deze kerkschat is dat de verzameling zo goed als intact is, ondanks een grote brand en de liturgische hervormingen. Dit is vandaag de dag een voor Nederland
ongekend fenomeen. De cursus wordt afgesloten met
een bezoek aan het Catharijneconvent. De docent organiseert een excursie naar Münster, je kunt zelf besluiten op eigen kosten hieraan deel te nemen.
2 donderdagen
1 zaterdag
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

16-23 mei: 20.00-22.00 uur
25 mei: 12.00-14.00 uur
Jean van Tongeren
De Boei, Vinkeveen
€ 21,entree museum of MJK

49. RONDLEIDING TUIN
EN HIGH TEA
Een bijzondere kennismaking met de Botanische tuin
Dr. Costerus in Hilversum, waarbij je niet alleen planten kunt bekijken maar ook proeven. Wel eens weegbreetoffee geproefd of hartige taart met brandnetel?
Laat je smakelijk verrassen tijdens de kruidentheeproeverij. Hierbij worden zoete en hartige lekkernijen
gepresenteerd waarin delen van bloemen en planten
zijn verwerkt. Tijdens de rondleiding door de tuin hoor
je allerlei (w)etenswaardigheden over planten en de
specifieke werking van kruiden.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats

14.30-16.30 uur
25 mei
Ellen Brandligt
Costerustuin,
Zonnelaan 4z, Hilversum
cursuskosten
€ 7,materiaalkosten € 10,-

50. HISTORISCHE TUIN
AALSMEER
De Historische Tuin Aalsmeer is een botanische tuin.
De tuin heeft als doelstelling om vroeger geteelde gewassen te behouden, oude teeltwijzen te gebruiken
en het onderhouden en opbouwen van een verzameling van voorwerpen en materialen met tuinbouwhistorisch belang w.o. de kleinste veilingzaal, oude
geurende rozenrassen en seringen. Parkeren op het
Praamplein.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

10.00-12.00 uur
29 mei
Gids Historische Tuin
Praamplein 1, Aalsmeer
€ 7,entree museum of MJK

VEENLANDEN COLLEGE MIJDRECHT

Alles mag je worden
van mij
“Alles mag je worden van mij: zeeman, boswachter, archeoloog.
Of – als je leven ingewikkelder loopt – gesponsord ontdekker
van aangroei werende stoffen voor scheepsverf, alleenstaand
paddenstoelenfotograaf, pacht- en beestenlijstenonderzoeker van
verdwenen Drentse keuterijen… Behalve ongelukkig. Beloofd?”
Erik Menkveld, dichter
“We willen leerlingen zicht bieden op beroepen die ze kunnen
uitoefenen of bedrijven waar ze
kunnen werken.” Aan het woord
is Henk Ligthart, rector van het
VeenLanden College, “ik vind het
een uitdaging om samen te werken met ondernemers in de regio
en de toekomst voor onze leerlingen tastbaarder te maken.”
Hij heeft daarom een boodschap
voor ondernemers en beroepsbeoefenaars in de regio: “Laat de
kans niet lopen om kennis te maken met 700 geweldige leerlingen van het VeenLanden College,
Praktijkschool Uithoorn en Thamen. Bied deze leerlingen een
kijkje in de keuken, werkruimte,
bedrijfshal of kantoor en maak
ze tijdens dat proces enthousiast
voor alles wat jou motiveert in je
werk en beroep. Door leerlingen

een perspectief te bieden op een
doel, wordt leren zoveel leuker.”
Beroepenfeest
De afgelopen tijd hebben de
leerlingen lessen gevolgd in het
kader van beroepsoriëntatie.
“Op 11 februari volgt een groots
Beroepenfeest’’, vervolgt de rector. “Dan krijgen bedrijven en
beroepsbeoefenaars de kans
om onze leerlingen te ontmoeten. Gesprekken over het beroep
en de inrichting van de werkdag staan centraal. Dus: ben je
enthousiast over je vak? Doe
dan alsjeblieft mee en deel dit
met onze leerlingen. Ze zullen u
dankbaar zijn!’’
Doe Dag
Als er tijdens het Beroepenfeest
op 11 februari een klik is tussen de leerling en de mensen uit

het werkveld, dan worden visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt voor de Doe-Dag
op 5 maart. De leerling loopt dan
een dagdeel mee. Doel hiervan is
om leerlingen een goed beeld te
geven van het beroep in de praktijk. Een ochtend of een middag
meelopen, een casus behandelen, een probleem oplossen, een
opdracht doen of iets maken: het
zijn allemaal goede manieren om
de leerling inzicht te geven in het
beroep of bedrijf.
Welke bedrijven,
beroepsbeoefenaars en
ondernemers zoeken we?
Het antwoord is: van automonteur, lasser, vorkheftruckchauffeur, bejaardenverzorger, kapper
tot piloot of kok. We zoeken boven alles mensen die enthousiast zijn over hun beroep en die
hun werk willen vertegenwoordigen op het Beroepenfeest en op
de Doe-Dag.
Meer informatie en aanmelden
als beroepsbeoefenaar, sponsor
of aanbieder van praktische hulp,
bezoek de website: www.veenenamstellandonstage.nl.

Sport als examenvak
Niels Breuker, docent lichamelijke opvoeding VeenLanden
College: “Het lijkt gisteren dat we op het VeenLanden College
begonnen na te denken over een sportklas in de brugklas,
maar vandaag hebben we vier jaarlagen op school die de
sportklas hebben gevolgd. En nog steeds is het heel populair.
Een bijna logisch gevolg was dat leerlingen nu ook examen
kunnen doen in sport.”

Moet je dan in de sportklas
zitten om daarvoor te
kunnen kiezen?
“Je hoeft niet de sportklas te hebben gedaan om hiervoor te kiezen, maar in de praktijk zijn het
wel vaak de sportklasleerlingen
die het kiezen. Leerlingen van de
mavo van beide locaties zijn nu
met LO2 al aangeland in het examenjaar en in mavo 3 hebben we
op beide locaties een sportklas.
Voor BSM (Bewegen, Sport en
Maatschappij), het eindexamenprogramma voor havo en atheneum, hebben we drie groepen
op locatie Mijdrecht in het 4e
leerjaar.”
Wat zijn de eisen voor
leerlingen die dit
examenvak kiezen?
Niels: “Denk niet dat je met alleen
een balletje gooien een hoog cijfer krijgt. Leerlingen gaan ook
lesgeven aan elkaar, geven demonstraties waar ze bijvoorbeeld wel drie weken voor oefenen en ze lopen stage bij een
sportclub. Je kunt met dit vak natuurlijk gemakkelijker toegelaten
worden op een sportopleiding,
maar voor andere beroepen, bijvoorbeeld een beroep bij defensie is het ook een goed gekozen
examenvak. Er zijn veel vaardig-

heden die bij dit vak worden geoefend.”
Hoe ziet het Programma voor
Toetsing en Afsluiting er verder
uit? Zijn er ook theoretische
toetsen bijvoorbeeld?
“Onze sectie heeft hard gewerkt
aan het curriculum en we beleven daar veel plezier aan. Naast
de praktische toetsen zijn er ook
theoretische toetsen. Daar zien
we nu helaas ook onvoldoendes
vallen. Maar kansen genoeg om
het weer op te halen en we vertrouwen in de veerkracht van onze sportieve leerlingen.”
Hoe is het contact met deze
groep leerlingen en de sectie
lichamelijke opvoeding?
“Deze groep sporters LO2 en BSM
helpt de sectie op sportdagen

en dat is mooi om te zien. Voor
ons is het goed om te weten
dat je goede studenten op zo’n
dag kunt inzetten, die sportief
zijn en weten waar ze het over
hebben. We zetten ze vaak weg
op de sporten waar ze verstand
van hebben, maar we testen
ze ook door ze bijvoorbeeld
uit hun comfortzone te halen.
Een ‘voetballer’ aanwijzen als
scheidsrechter bij het volleybal,
dat is een leermoment voor zo’n
leerling.”
Volgend jaar gaat de
sectie verder met BSM in
havo en atheneum 5?
“Deze leerlingen gaan dan bijvoorbeeld ook delen van de
sportdagen zelf organiseren voor
een cijfer. Ook kun je deze leerlingen, net als onze sportklasleerlingen van de onderbouw, terugzien op de Koningsspelen van de
basisscholen in de regio. Ook de
basisscholen zijn hier blij mee:
het is nu eenmaal goed werken met gemotiveerde sportieve
leerlingen. Je kunt ze herkennen
aan de logo’s.”

Scholier èn ondernemer:
dat kan!
Uit het project “Jong Ondernemen” zijn al meerdere bekende
hedendaagse bedrijven voortgekomen, zoals Blendle en
Thuisbezorgd.nl. In atheneum 5 kregen ook leerlingen van
het VeenLanden College de kans om hieraan mee te doen.

Een eigen zakelijke Rabobankrekening, een boekhoudpakket,
korting op het openen van een
webshop zijn zomaar wat hulpmiddelen die de jonge ondernemers hierbij krijgen aangeboden.
Tijdens dit project onder leiding
van M&O docent Patrick Fränzel, ontstonden twee prille veelbelovende bedrijfjes: Blijbaantje
en Spades.

elkaar gehad en het werk vordert
gestaag. Blijbaantje: “Het is veel
werk en het is fantastisch dat hij
dit voor ons wil doen.” Binnenkort gaan de dames langs de bedrijven in de regio om een presentatie te geven over Blijbaantje
en waarom het een goede idee is
dat bedrijven scholieren inzetten
op de werkvloer. We gaan dus zeker nog meer van ze horen.

Blijbaantje
Danique, Isabel, Debbie, Meike
en Serena vormen samen het bedrijf “Blijbaantje”. Zij streven naar
een digitaal platform waar werkzoekende scholieren en de bedrijven in de regio elkaar kunnen
vinden. “Supermarkten blijven
natuurlijk belangrijke werkgevers
voor scholieren, maar scholieren
kunnen meer”, aldus de dames.
Omdat ze een hoge standaard
hebben voor alles waar hun website aan moet voldoen, gingen ze
op zoek naar technische hulp. Ze
plaatsten een oproep voor hulp
via de website en sociale media
van school en vrij snel reageerde
oud-leerling Dave van Rijn, die
enthousiast aanbood de website kosteloos voor ze te maken. Ze
hebben inmiddels contact met

Spades
Max en Kaj zijn succesvol begonnen met het produceren en ver-

kopen van truien en hoodies.
De oom van Kaj fungeert als zakelijk adviseur en hij heeft ze
aangeraden klein te beginnen.
Dus verkopen ze hun product
via hun Instagram account: official_spadesclothing. Daar kun je
via een privébericht een trui of
hoodie bestellen met het door
hun zelf ontworpen logo van
Spades. Trots gaan ze op de foto gekleed in hun eigen product. Voorlopig moeten ze het
nog even hebben van mond-totmondreclame. Een stukje in de
krant is de volgende stap. Ze vinden het spannend. Zeer de moeite waard is de kick-offclip van het
merk Spades op hun Instagram.
Neem er vooral een kijkje.

20

2 januari 2019

35e Uithoorns Mooiste
de Loop komt eraan
Regio - Zondag 27 januari vindt dit
grootste sportevenement van Uithoorn weer plaats. Het is dit jaar
een speciale editie, de loop wordt
voor de 35e keer georganiseerd
en organiserende vereniging AKU
heeft er daarom een speciaal tintje aan gegeven. Onder de deelnemers aan de 3 lange afstanden, de
Van Schie 5 kilometer Loop, de Takii
10 kilometer Loop en Vakantie Makelaar 10 Engelse Mijlen worden 35
extra prijzen verloot op startnummer. Deze mooie extra prijzen zijn

beschikbaar gesteld door betrokken bedrijven en ondernemers uit
Uithoorn en omliggende gemeenten.Dit jaar zal het parcours van de
3 lange afstanden dezelfde zijn als
vorig jaar en dat betekent dat weer
vele mooie plekjes in Uithoorn en
de Kwakel worden aangedaan, zoals de Amstel vanaf de Vrouwenakker en het Zijdelmeer. Voorafgaand
aan de langere afstanden zal de 1
kilometer G-run worden gelopen
en direct daarna is er speciaal voor
de kinderen t/m 11 jaar (en hun ou-

ders...) de AH Jos van den Berg 1 kilometer GeZZinsloop. Na de finish
van de GeZZinsloop ontvangen de
kinderen een leuk extra aandenken
aan de 35e editie. Deelname is gratis! De start zal ook nu weer in en
rond de kantine van sportvereniging de Legmeervogels op Sportpark de Randhoorn plaatsvinden.
Programma
10.15 uur: 1 kilometer G-run
10.30 uur: AH Jos van den Berg 1
kilometer GeZZinsloop voor jeugd
t/m 11 jaar
11.00 uur: Van Schie 5 kilometer
Loop
11.05 uur: Takii 10 kilometer Loop
11.05 uur: Vakantie Makelaar 10 Engelse Mijlen

Eerste Uithoornse Kerstwensboom
een groot succes!
Uithoorn - In December hebben
tientallen mensen hun kerstwens
in de grootste Kerstwensboom
aan Marktplein 2 gehangen. Het
was voor de Winkeliersvereniging dan ook best een uitdaging
om een selectie te maken van
de wensen die in vervulling zouden worden gebracht. Een aantal
mensen wenste vrede, geluk en
gezondheid. Dat zijn natuurlijk
de meest belangrijke voorwaarden voor een mooi leven. De volgende wensen zijn door de Winkeliersvereniging Uit in Uithoorn
in vervulling gebracht: Carolien
van Lit wenste “Een dag uit varen met jongeren van het Speciaal Jongerencafé”, waarbij visueel of lichamelijk gehandicapten,
autisten of jongeren die ‘gewoon’
verlegen zijn iedere 2e en 4e za-

terdag van de maand samenkomen in café ‘De Biertuin’, onderdeel van Brouwerij De Schans in
Uithoorn. Lyda Baas wenst een
buddy of maatje die af en toe
met Michiel van 24 jaar iets leuks
gaat doet.
Jongeren koor
Ook Lyda’s wens werd in vervulling gebracht, want Michiel is uitgenodigd om zich aan te sluiten
bij het Speciaal Jongeren Café.
Ook ontving Lyda een cadeaubon
van de Viskeuken. Justin Perk kan
met zijn gezin een avondje bowlen bij Bowlingcentrum de Kegel
in Amstelveen en Theo Pepping
ontving een tegoedbon voor
een diner voor 4 bij Geniet aan
de Amstel, waar hij samen met
zijn schoonzus Joke, die slecht ter

been is en COPD heeft, van de gerechten op planken kan genieten.
Helaas was Dagna Lek niet bij de
prijsuitreiking, waardoor zij haar
vervulde wens (elke week een
doosje chocolade van de Chocotoko) niet in ontvangst kon nemen. Ria de Graaf had wel een
héél bijzondere wens; haar kleinzoon Maarten is in oktober zijn
vader verloren. Nu gaat hij op 6
juni 2019 samen met teamgenoten geld gaan inzamelen tijdens
de Alpe d’HuZes door natuurlijk deze zware tocht te ondernemen. Ria wenste geborduurde handdoeken voor Maarten
en zijn teamgenoten. Duoplant
heeft de toezegging gedaan om
deze te sponsoren, waardoor Ria
zichtbaar geroerd was. Radio Rick
was aanwezig voor een live radioverslag van de prijsuitreiking,
dus de trouwe Radio Rick-luisteraars konden thuis genieten. We
kijken terug op een zeer geslaagde wensactie en verheugen ons
nu al op de Kerstwensboom van
2019 voor en door Uithoornse inwoners en ondernemingen.

Inschrijven
Tot 21 januari via www.inschrijven.nl. Na-inschrijven kan op de
dag zelf vanaf 09.00 uur in de
kantine van Legmeervogels
Businessloop
Speciaal voor bedrijven en instellingen is er de Businessloop over
10 kilometer.
Naast deelname aan deze wedstrijdloop kunnen een team of
teams ook kiezen voor deelname
aan de prestatieloop over de 5 kilometer of de 10 Engelse Mijlen.
Meer informatie?
Kijk voor uitgebreide informatie
op: www.uithoornsmooiste.nl
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Sportinstuif en introductie Nijntje
beweegdiploma groot succes
De Kwakel - Vrijdag 28 december om 10.00 uur gingen de beide sporthallen bij KDO open voor
de sportinstuif voor de jeugd. In
de grote sporthal stonden allerlei gymtoestellen waarop de in
jongens en meisjes naar hartenlust konden bewegen. De sportzaal was ingericht voor balspelen. Een gedeelte van de sporthal
was speciaal ingericht voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. KDO D.A.G.
gaat begin januari op maandag

en woensdagmiddag starten met
het Nijntje beweegdiploma. Nijntje zelf kwam ook zo nu en dan
even in de zaal om de kinderen te
vermaken.
Wat is het Nijntje
beweegdiploma?
Het Nijntje Beweegdiploma biedt
jonge kinderen wekelijks speelplezier, terwijl ze op hetzelfde
moment alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Kortom,

het is een combinatie van plezier
met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.
Bewegen met plezier
In de lessen van het Nijntje beweegdiploma kunnen peuters en
kleuters bijvoorbeeld naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen!
Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke
oefeningen en spelletjes. Zo leren kinderen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om fijn te
kunnen bewegen en sporten.
Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt
wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste
hulpmiddel is bij de ontwikkeling
van hun hersenen? Zo draagt het
Nijntje Beweegdiploma bij aan
de gezondheid en het geluk jonge kinderen.
Meedoen
Het Nijntje beweegdiploma is er
voor kinderen van 2 t/m 6 jaar.

Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en
wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het
doorlopen van de lessen ontvangen de kinderen het Nijntje
Beweegdiploma tijdens een beweegfeestje. Daarop staat waar
ze mee hebben geoefend. Een diploma om trots op te zijn en wat
je kind een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met
vriendjes en thuis!
De lessen bij KDO D.A.G.
Leer je kind op een leuke manier
de basis van bewegen! Het Nijntje beweegdiploma bestaat uit
twee lessenseries in de sporthal
van KDO, Vuurlijn 51, 1424 NN De
Kwakel.
Beweegdiploma 1 voor kinderen
van 2 tot 4 jaar. Start woensdag
9 januari 2019 van 15.15 uur tot
16.00 uur. Beweegdiploma 2 voor
kinderen van 4 tot 6 jaar.
Start op maandag 7 januari 2019
van 15.30 tot 16.30 uur en woensdag 9 januari 2019 van 14.15 tot
15.15 uur. Dagen en tijden zijn
onder voorbehoud en vol=vol
Meer informatie over onze lessen
en het aanmelden staat op KDO.
nl /Dance, Aerobics, Gymnastiek
Meer weten? Neem gerust contact op via gymnastiek@kdo.nl
Ook op www.beweegdiploma.nl
staat meer informatie.

Boule Union Thamen sluit
jaar af met gelijkspel
Uithoorn - Beide teams van Boule Union Thamen speelden de
zesde ronde van de Nationale Petanque Competitie. Team 1 moest
het in een uitwedstrijd opnemen
tegen Zoetermeer 1. Omdat de
nieuwe hal van Zoetermeer nog
niet gereed is, werd er uitgeweken naar de accommodatie van
Folâtre in Pijnacker. Het team had
dringend behoefte aan een goed
resultaat, daar er nog maar een-

maal gewonnen was. Ons team
had nog nooit bij Folâtre in de hal
gespeeld, dus moest er gewend
worden aan de ondergrond daar.
Deze bleek erg snel te zijn en de
spelers en speelsters van BUT
hadden dan ook behoorlijk moeite met het beperken van de snelheid van de boules. Toch ging het
team goed van start met tweemaal winst in de doublettenronde. In de triplettenronde werd

de winst gedeeld, waardoor het
team met een 3 – 2 voorsprong
de afsluitende inging. Tweemaal
winst was het parool om de ontmoeting te winnen, maar al snel
werden twee partijen verloren.
Zesde
Nu was alleen nog een gelijkspel mogelijk en gelukkig zorgde
de equipe Ina Hoekstra/Michiel
Buchner daarvoor. De 4-4 betekende in ieder geval handhaving
op de zesde plaats in de stand.
Team twee moest thuis spelen, en
dat is in de winter de hal van OSB
in Bodegraven.
De tegenstander was het derde team van Vlaardingen. Ook
in deze ontmoeting startte het
team van BUT goed door twee
van de drie doublettenpartijen te winnen, Evenals bij team 1
werd de triplettenronde gedeeld.
De afsluitende doublettenronde moest dus de beslissing brengen. De equipe Jacobs/Stiekema
kwam al snel met een 13-4 overwinning van de baan. Helaas ver-

Dirk Kuyt Foundation pakt
uit bij G-voetbal KDO
De Kwakel - In 2010 is KDO met
G-voetbal gestart, bedoeld voor
mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun
bewegingsmogelijkheden.
Zij
kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het “reguliere” voetbal. Blijkbaar was er
grote behoefte want acht jaar later zijn verschillende groepen actief: kinderen zijn ingedeeld in
een juniorenteam KDO JG1 (14
-17 jaar), een juniorenteam KDO
JG2 (11 - 14 jaar) en een trainingsteam KDO JG3 (leeftijd onafhankelijk). Voor spelers ouder dan 17
jaar is er het seniorenteam KDO
G1 en na de winterstop een tweede team KDO G2.
Doelstelling
De Dirk Kuyt Foundation (DKF)
heeft als doelstelling bij te dragen aan een structureel sportaanbod voor mensen met een
beperking. In november 2018
stelde DKF vijf materiaal cheques
beschikbaar voor verenigingen
die in een filmpje het beste duidelijk konden maken waarom zij

daarvoor in aanmerking wilden
komen. Dat liet de JG3-trainingsgroep zich geen twee keer zeggen! Als door de wol geverfde acteurs werd in recordtempo een video opgenomen waarin Dirk Kuyt
werd opgeroepen om een hand-

tekening te komen zetten op een
Ajax-bal. Dat durfde Dirk uiteindelijk niet aan maar zijn mascotte Dirkie reikte onlangs wel een
materiaal cheque van 5000 euro
uit aan de dolenthousiaste groep.
Het bedrag zal besteed worden

loor de equipe van Beek/van Ark
hun partij, Dus werd het de partij van de equipe van Kooten/van
der Wal die de winst moest binnenhalen. Deze lag binnen handbereik, maar helaas ging de partij met 12-13 verloren, waardoor
ook team twee met een gelijkspel
het jaar afsloot. Wel werd dankzij
dit gelijkspel de onderste plaats
in de rangschikking verlaten.
De Nationale Petanque Competitie gaat verder op zaterdag 5 januari 2019, Beide teams spelen
dan een thuiswedstrijd en beide
teams spelen tegen een team van
Les Boules Fleuries uit Lisse en er
wordt dan gespeeld in Bodegraven

KDO 1 sluit 2018 af met
een thuisoverwinning
De Kwakel - Waar heel Nederland
druk bezig was met de voorbereidingen voor Kerst, mocht KDO 1
afgelopen zondag nog aantreden tegen ONA. Deze competitiewedstrijd werd twee weken geleden afgelast en werd dus snel opnieuw ingepland door de KNVB.
Dit leidde er wel toe dat beide
ploegen diverse afwezigen kenden. Trainer Raymond de Jong
kon hierdoor o.a. niet beschikken
over Jesse Stange, die zijn vakantie reeds ingepland had.
Ondanks de regen van de afgelopen week was het grasveld in
De Kwakel goed bespeelbaar. De
Kwakelaars hadden op voorhand
één punt minder dan de gasten
uit Gouda, waardoor een overwinning zeer wenselijk zou zijn
voor KDO. In de beginfase van de
wedstrijd waren er weinig noemenswaardige gebeurtenissen
te noteren. Zowel KDO als ONA
waren zoekende en hadden veel
moeite om kansen te creëren /
een bal tussen de palen te schieten. De Kwakelaars kwamen naarmate de eerste helft vorderde,
wel beter in de wedstrijd, maar
dit resulteerde niet tot grote kansen. Vlak voor rust was het aan
onze doelman Tobias Ravelli te
danken dat ONA niet op een 0-1
voorsprong kwam. Tot twee keer
toe was de jonge Kwakelse sluitpost koelbloedig en zorgde hij
er persoonlijk dat er met een 0-0
stand gerust kon worden.

KDO. Dit doelpunt gaf een impuls
aan het Kwakelse spel, want Jim
Klijn was o.a. met een vrije trap op
de paal, dichtbij de 2-0. In de 85e
minuut viel alsnog deze tweede
Kwakelse treffer. Nadat Sven Vlasman met veel wilskracht door de
Goudse verdediging wist te komen, behield hij het overzicht en
zag hij Thomas Stevens vrij voor
de keeper staan. Thomas aarzelde geen moment en schoot bekwaam de 2-0 tegen de touwen.
In de 88e minuut begonnen de
Kwakelse supporters al te juichen
voor het 100e doelpunt van Joeri
Stange. Helaas ging het afstandsschot van Joeri, via de onderkant
van de lat, ternauwernood weer
uit het doel. Even later wist ONA
aan de andere kant de 2-1 te maken na een defensieve Kwakelse
fout. Hierdoor nam de spanning
in de blessuretijd nog behoorlijk
toe, maar gelukkig wist KDO ditmaal wel stand te houden.
Zesde
Door deze overwinning is KDO
gestegen naar de zesde plaats
in de 2e klasse C. Na het selectie
voetbalkamp in het eerste weekend van januari, hervatten de
Kwakelaars de competitie op 20
januari met een thuiswedstrijd
tegen Laakkwartier. Via deze weg
wenst de Kwakelse selectie iedereen fijne feestdagen toe en een
gelukkig en gezond 2019!

Lampen
In de tweede helft, met de lampen boven het veld aan, liet Tobias Ravelli zich opnieuw positief gelden. In het eerste kwartier
na de rust etaleerde hij regelmatig zijn klasse, waardoor ONA niet
tot scoren kon komen. Na ruim
een uur spelen was het echter
KDO dat op voorsprong wist te
komen. Vanaf de linkerkant kon
Joeri Stange vrij doorlopen op de
37-jarige Goudse gelegenheidskeeper. Joeri schoot de bal vervolgens via de binnenkant van de
paal in de lange hoek, 1-0. Dit was
voor Joeri zijn 99e competitiedoelpunt in het eerste elftal van

aan materiaal voor alle G-teams.
Kijk op de website van KDO bij
nieuws naar de gemaakte video’s
van KDO JG3 en de Dirk Kuyt
Foundation.
Interesse?
Kom een keer kijken of meedoen.
De trainingsgroep traint elke zaterdag vanaf 9:30 uur en de junioren/senioren elke maandagavond van 19:00 uur.
Aan het eind van de training
volgt er altijd als afsluiting een
onderling partijtje.

Dammers K&G winnend
het jaar uit
De Kwakel - De damleden speelden hun laatste bondswedstrijd
tegen de damcombinatie Zaanstreek in hun vertrouwde Fort De
Kwakel. Met de morele steun van
hun donateurs nog in het achterhoofd gingen ze vol vertrouwen
van start. In de eerste twee uren
werd het evenwicht bijna niet
verstoord op de borden.
Het eerste foutje kwam van de
kopman van DCZ, Adrie Voorn
maakte daar dankbaar gebruik
van en zette zijn voordeel vlot in
winst om, 2-0. Lang werd er niet
genoten van de voorsprong, René de Jong liep tegen een vernietigend plakkertje aan, 2-2. Op
bord 4 stonden toen bijna al de
schijven nog op het bord, het was
wachten op een klapper. Dit vroege vuurwerk kwam op naam van
Wim Keessen, met een geslaagde combinatie sloeg Wim bij-

na het hele bord leeg, 4-2 voor
K&G. Inmiddels was de stand van
Wim Konst zeer penibel, met pijn
en moeite wist hij nog een doorbraak naar dam te forceren. Zijn
tegenstander zocht vervolgens
naar winst maar kon de winnende zet niet vinden. Wim kon zo
ontsnappen en het beslissende
puntje voor zijn team opeisen,
5-3 eindstand.
Over twee weken wacht een belangrijke wedstrijd tegen Almere, met dit team staat K&G op
een gedeelde derde plaats in de
hoofdklasse. Bij winst rest er een
wedstrijd tegen koploper Purmerend, waar eventueel om de titel
gespeeld kan worden. Vol goede
moed dus weer het nieuwe jaar
in, waarin K&G veel nieuwe leden
hoopt te verwelkomen om het
voorbestaan van de club te kunnen continueren.
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Vreedzame Kerstperiode op
basisschool de Vuurvogel
Uithoorn - De laatste weken
van 2018 zijn voor de Vuurvogel erg druk, maar vooral gezellig geweest. We hebben genoten van de mooie kerstliederen gezongen door alle groepen in de centrale hal, de mooi
versieringen binnen de school,

de creatieve kerst opdrachten
maar ook van het overheerlijke kerstdiner waaraan iedereen
heeft meegewerkt. Het schoolbezoek aan de Schutse waar
een speurtocht tussen de kerststallen uit verschillende culturen werd georganiseerd, heeft

veel indruk gemaakt op de leerlingen. Ook werd de kerstmarkt
met informatie over de OV, MR
en nieuwe lesmethodes, goed
bezocht. En nu is het eindelijk
vakantie…..en bijna nieuwjaar.
Iedereen heeft er veel zin in.
2019 brengt een goed jaar met

veel vernieuwing. Het schoolgebouw zal worden opgeknapt,
nieuw meubilair wordt aangeschaft, en ook de bibliotheek
wordt uitgebreid. De kinderen
van groep 8 gaan zich oriënteren en inschrijven op een passende VO school

