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KORT NIEUWS:

De Passage 
Wilnis - Christelijk-maat-
schappelijke vrouwenbewe-
ging Passage afdeling Wilnis 
heeft voor haar ledenvergade-
ring van woensdagavond 16 ja-
nuari a.s. uitgenodigd mevrouw 
V. van Nieuwkerk uit Mijdrecht. 
Zij komt vertellen over het ont-
staan van quilts en wil de leden 
laten genieten van haar werk-
stukken. Na de pauze kunnen 
leden hun zelfgemaakte quilts 
laten zien. De avond is in ge-
bouw De Schakel, Dorpsstraat 
20 te Wilnis en begint om 20.00 
uur. De koffi e staat klaar van-
af 19.45 uur en ook gasten zijn 
van harte welkom.
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Voormalig gemeentebestuur Abcoude verslikte zich in rioolproject

Loopt gemeente nu miljoen 
euro aan inkomsten mis?
Abcoude - Het is zo goed als ze-
ker dat het voormalige gemeente-
bestuur van Abcoude zich ernstig 
heeft verslikt in een groot riolerings-
project, waarmee het na 2000 jaren-
lang bezig is geweest. 

Daardoor loopt de huidige gemeen-
te zo goed als zeker bijna een mil-
joen euro aan inkomsten mis. Met 
dat geld had de huidige reservepo-
sitie van de gemeente aanzienlijk 
beter kunnen zijn of hadden pijnlijke 
bezuinigingen op maatschappelij-
ke voorzieningen minder ingrijpend 
hoeven te zijn. Het huidige college 
heeft daarom zeker iets uit te leg-
gen. Bewoners van het buitengebied 
in Abcoude zouden destijds ver-
plicht worden om een deel van de 
aanlegkosten van de riolering zelf te 
betalen. Volgens de redenering van 
de gemeente Abcoude zouden en-
kele honderden huiseigenaren na-
melijk profi teren van de rioolvoorzie-
ning, want er hoefde niet meer ge-
loosd te worden in septic tanks of op 
het oppervlaktewater. Daarom vond 
de gemeente het gerechtvaardigd 
om de betrokken eigenaren een zo-
geheten baatbelasting op te leggen. 
Daardoor zou het juridisch moge-
lijk worden om een deel van de aan-
legkosten te verhalen. Nu pas is pu-
bliekelijk bekend gemaakt dat het 
oude college van burgemeester en 
wethouders van Abcoude nagelaten 

heeft om deze baatbelasting daad-
werkelijk te innen. 

Bestuurlijke misser 
Het toenmalige gemeentebestuur 
stelde die bijdrage op ruim � 3.000 
per woning. Dit besluit leidde des-
tijds tot veel negatieve reacties. De 
gemeente Abcoude heeft daarom 
langere tijd overleg gevoerd met be-
woners in het buitengebied. Maar tot 
en met de herindeling van 1 januari 
2011 ia het laatste college van VVD-
burgemeester Jan Streng en zijn 
wethouders nooit overgegaan tot in-
vordering van het openstaande be-
drag van een kleine miljoen euro. En 
het is uiterst onzeker of de huidige 
gemeente De Ronde Venen dit be-
drag alsnog als inkomsten zal kun-
nen bijboeken. Dat bedrag had kun-
nen besteden aan het verhogen van 
de eigen reservepositie of aan zeer 
gewenste maatschappelijke voor-
zieningen binnen het kernenbeleid. 
Afgelopen maandagavond werd 
voor het eerst in openbaarheid ge-
sproken over deze grote bestuurlij-
ke misser uit Abcoude. De gemeen-
teraad moest in een extra raadsver-
gadering en vlak voor het verstrijken 
van een fatale termijn alsnog een 
belastingverordening vaststellen. Zo 
is in principe voorkomen dat er he-
lemaal geen aanslagen meer voor 
deze baatbelasting kunnen wor-
den opgelegd. Nieuw onderzoek zal 

nog antwoord moeten geven op de 
vraag of de voorgenomen heffi ng 
wel houdbaar en uitvoerbaar is. Die 
onderzoeksresultaten zijn pas in de 
loop van 2013 bekend. 

Geheimhoudingsplicht
De huidige gemeenteraad is over 
deze onverkwikkelijke kwestie voor 
de jaarwisseling onder geheimhou-
dingsplicht geïnformeerd. In een be-
sloten vergadering heeft VVD-wet-
houder Palm informatie verstrekt 
over de problematiek. Voor het col-
lege is het gelijkheidsbeginsel voor 
elke eigenaar binnen het gebied uit-
gangspunt. Het college acht de hef-
fi ng houdbaar en uitvoerbaar. Maar 
dan moet volgens het college wel 
vast komen te staan dat er sprake 
is van gelijke behandeling van eige-
naren. Tot op heden zou daarover - 
twee jaar na de herindeling en de 
overdracht van het dossier vanuit 
Abcoude - nog onvoldoende zeker-
heid. Daarom wil het college nader 
onderzoek voordat heffi ngen wor-
den opgelegd. 
Niet alleen is er grote onzekerheid 
over de betalingsverplichting na lan-
ge tijd. Ook bestaat de vrees dat de 
gemeente hoge juridische advies-
kosten zal moeten maken om de 
baatbelasting alsnog te kunnen in-
nen. Het is nog maar de vraag is of 
er wel sprake zal zijn van echte in-
komsten. 

Vaartochtje 
Rode Kruis 
De Ronde Venen - Evenals in 
voorgaande jaren organiseert 
het Ned. Rode Kruis , Kring De 
Ronde Venen ook in 2013 weer 
een rondvaart op de Vinke-
veense plassen met gasten.(in 
totaal +/- 50 gasten ). De vaar-
tocht vindt plaats op donder-
dag 2 mei en duurt ongeveer 
van 11.00 tot 16.00 uur. Aan 
boord worden de gasten ont-
vangen met koffi e en gebak, la-
ter wordt er een drankje geser-
veerd. Rond lunchtijd kan men 
genieten van een heerlijk koud 
en warm buffet.
Van tijd tot tijd zal er aan boord 
ook verteld worden over de ge-
schiedenis van Vinkeveen en 
de Vinkeveense plassen. Ter 
begeleiding zijn aanwezig een 
tiental ervaren R.K vrijwilligers 
alsmede een arts. De boot is 
rolstoeltoegankelijk. De eigen 
bijdrage voor deze vaartocht is 
gesteld op � 15 p.p. De overige 
kosten worden betaald door de 
Rode Kruis organisatie.
Opgave voor deelname aan de-
ze vaartocht is mogelijk tot 10 
februari. U kunt uzelf aanmel-
den , maar ook kunt u anderen 
aanmelden voor wie u dit dag-
je uit een leuke onderbreking 
vindt van de dagelijkse sleur. 
Bij voorkeur chronisch zieken, 
mensen met een lichamelij-
ke beperking of ouderen die 
nog niet eerder met het Rode 
Kruis in De Ronde Venen con-
tact hadden. Aanmelding bij 
rachinusheidema@kpnplanet.
nl .(0297-286339).

Vinkeveen - Op 2 februari a.s. viert 
de Jumbo Super in winkelcentrum 
Zuiderwaard haar tweede verjaar-
dag. Twee jaar gelden nam de win-
kelformule het stokje over van des-
tijds Super de Boer. Vincent Schuyt 
(35) viert op nagenoeg dezelfde da-
tum het feit dat hij zes jaar als zelf-
standig ondernemer/winkeleige-
naar te boek staat. Daarnaast zit 
hij twintig jaar ‘in het vak’. Vincent 
werkte destijds als tiener al bij de 
super en heeft zich in de jaren daar-
na omhoog gewerkt tot bedrijfslei-
der door verdere scholing en cur-
sussen. In 2006 werd hij in een fran-
chise situatie eigenaar van de Su-
per de Boer vestiging, die twee jaar 
geleden door de Jumbo keten werd 
overgenomen. Vincent geeft het 
verschil tussen de twee winkelfor-
mules duidelijk aan. “Onder de Su-
per de Boer vlag waren we met alle 
respect een echte locale winkel. Nu 
er Jumbo op de gevel staat heb je 
het idee dat je veel meer een regio-
functie uitstraalt. Behalve alles wat 
zich op de achtergrond als ‘back-
up’ afspeelt ter ondersteuning van 
de ondernemer lagen er bij Super 
de Boer ‘slechts’ 20.000 artikelen 
op de plank en heden ten dage bij 
Jumbo 30.000. Een enorme toename 
van producten en daar profi teert de 
consument in zijn keuze van. Waar-
mee ik niet wil zeggen dat het in de 
tijd van Super de Boer slecht was. 
Maar je wilt groter groeien en dat 
gaat bij Jumbo. In dezelfde opper-

vlakte van de winkel zijn er 10.000 
producten bijgekomen. Dat heeft 
veel moeite gekost want daardoor is 
er minder ruimte tussen de stellin-
gen en de schappen gekomen. De 
druk op de schappen is dus groot. 
Sinds de opening hebben we er bij-
na een jaar over gedaan om daar-
aan te wennen,” vertelt Vincent. Het 
zou fi jn zijn als we wat meer ruim-
te ter beschikking zouden hebben. 
Nu staan de schappen wel erg dicht 
op elkaar. Wij zouden onze klanten 
graag wat meer de ruimte willen ge-
ven, zeker als het druk in de win-
kel is. Maar het is nog steeds even 
roeien met de riemen die we heb-
ben.” Gelukkig is er naast de super 
in het winkelcentrum ook nog een 
Jumboshop met gewilde actiearti-
kelen, waaronder lichaamsverzor-
gingsproducten en bloemen, maar 
ook tabaksartikelen, telefoonkaar-
ten, postzegels, krasloten, batte-
rijen, streek- en dagbladen, enzo-
voort, enzovoort. De shop heeft een 
eigen servicebalie met kassa.

Uitbreiding?
Ooit was er sprake dat het win-
kelcentrum zou worden verbouwd 
en uitgebreid. Dat is intussen een 
beetje doodgebloed? Vincent: “Het 
speelt nog steeds, maar kijk in wel-
ke tijd we leven. Het winkelcentrum 
is van een pensioenfonds en die zit 
vandaag de dag ook krap. Stel dat 
men toch zou willen investeren in 
een groter winkelcentrum, dan gaat 

dat onherroepelijk gepaard met ho-
gere huur en of we daar nu op zitten 
te wachten? Maar het is momenteel 
gewoon niet fi nancieel haalbaar, zo-
als je dat overal ziet. Er liggen mooie 
plannen, maar uitvoering daarvan is 
nu even niet. Het is afwachten tot de 
economie er weer wat bovenop is 
en dan komen de investeerders ook 
wel weer los. Maar we moeten het 
intussen wel warm houden natuur-
lijk. Tegen die tijd moet alles klaar 
liggen om direct te beginnen

Bewondering
Binnen de Jumbo-formule kan Vin-
cent ook wat meer doen op het ac-
tiematige vlak in aantrekkelijke aan-
biedingen en ‘stunts’. “Jumbo is gek 
op het gratis weggeven. Zo was er 
met de afgelopen kerst een actie 
waarbij elke duizendste klant een 
gratis kerstpakket kreeg ter waar-
de van vijftig euro. Dat vinden de 
klanten ontzettend leuk en waar-
deren dat enorm. Zoiets valt meer 
in de smaak dan vier potten pin-
dakaas voor een tientje aanbieden. 
Door iets weg te geven kweek je 
meer goodwill. Nu loopt er een gra-
tis stroopwafelactie en ook dat gaat 
er letterlijk in als koek. Jumbo heeft 
vanuit de organisatie ook acties, 
maar ik mag er zelf ook een aantal 
uitvoeren. Vanzelfsprekend op eigen 
kosten. Het eerste jaar dat wij draai-
en onder Jumbo wordt je als onder-
nemer helemaal begeleid en gead-
viseerd. Het tweede jaar moet je op 

Vincent Schuyt: “Ik zou over een jaar of tien als ondernemer wel een tweede 
Jos van den Berg willen zijn”

Jumbo voordeel: 10.000 
producten meer in het schap

eigen benen de zaak kunnen voort-
zetten. Dat is gelukkig goed gegaan, 
we draaien prima. Dat dank ik ook 
aan het team van zo’n honderd en-
thousiaste medewerkers. Die dra-
gen dag in dag uit hun steentje bij.”
Vincent heeft alle bewondering voor 
een ondernemer als Jos van den 
Berg van de AH super op het Am-
stelplein. Hij vindt de manier gewel-
dig hoe die zich als ondernemer in 
de retail manifesteert en presen-
teert en ook het verenigingsleven 
laat profi teren door zijn sponsoring. 

“Ik hoop over een jaar of tien hier 
als ondernemer een tweede ‘Jos van 
den Berg’ te kunnen zijn,” laat Vin-
cent weten. Als het over de winke-
lopening op zondag gaat is Vincent 
duidelijk. Voor hem en zijn perso-
neel hoeft het niet zo nodig. Maar 
als het ooit weer aan de orde komt 
en de winkelsluitingswet wordt aan-
gepast dan moeten alle supers en 
overige winkels de kans krijgen om 
hun deuren te openen en niet een of 
twee door loting. Dat is naar de me-
ning van Vincent valse concurrentie.

Onvermogen
Daarnaast is er onduidelijkheid over 
de politieke verantwoordelijkheid 
van de betrokken ambtsdragers in 
en buiten de voormalige gemeente 
Abcoude. Hebben de gekozen ge-
meenteraadsleden destijds daad-
werkelijk opdracht gegeven aan het 
toenmalige college om tot inning 
van baatbelasting over te gaan, of 
heeft men - zo vlak voor de door het 
gemeentebestuur van Abcoude ge-
wenste herindeling - de portemon-
nee van enkele honderden inwoners 
willen ontzien? Dit scenario ligt niet 
voor de hand. Dan rijst de vraag of 
er bij de toenmalige burgemeester 
en wethouders nog wel sprake was 
een goed fi nancieel overzicht en 
adequaat bestuur. Welke afwegin-
gen zijn er in het college gemaakt 
om af te zien van een aanzienlijk 
bedrag aan belastingopbrengsten? 
Werd het allemaal te veel voor de 
kleine gemeente en ontbrak het aan 
bestuurskwaliteit en ambtelijke des-
kundigheid? En hoe is deze baatbe-
lasting aan de orde gekomen in het 
overleg tussen de toenmalige colle-
ges, die zeer regelmatig overlegden 
over de periode voorafgaande aan 
de herindeling. 

Buiten de boeken
Tijdens de laatste raadsperiode in 
Abcoude waren o.a. mevrouw Vonk 

en de heer Kok allebei wethou-
der. Mevrouw Grondijs en de he-
ren Doorn, Kooyman, Melkman, Van 
Kessel en Van Olden waren toen 
raadsleden. Zij maken nu allemaal 
deel uit van de huidige raad van De 
Ronde Venen. 
Ook over de rol van het provincie-
bestuur als fi nancieel toezichthou-
der voorafgaande aan de herinde-
ling rijzen vragen? Ook de rol van 
de accountant, die verantwoordelijk 
was voor het geven van goedkeu-
ring aan de fi nanciële stukken, zo-
als de jaarrekeningen, is nog in ne-
velen gehuld. Hoe kan het dat het in 
te vorderen bedrag mogelijk buiten 
de boeken is gebleven en waarom 
heeft de controlerende accountant 
dat niet opgemerkt? Is er wellicht 
sprake van aantoonbare nalatigheid 
of heeft het de bestuurders en be-
trokken ambtenaren ontbroken aan 
politiek bewustzijn? 

Motie
Ook is niet klip en klaar duidelijk 
waarom het heikele onderwerp pas 
twee jaar na de feitelijke herindeling 
naar buiten komt. Anco Goldhoorn, 
fractievoorzitter van Ronde Venen 
Belang, diende tijdens de raadsver-
gadering een motie in, waarin hij 
het college verzocht om binnen een 
maand meer duidelijkheid te ver-
strekken over de gang van zaken.



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 inRichtinG tijdelijke bouwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Zuster Claassenhof 39 Uitbreiden v/e woonhuis met een - Bouwen W-2012-0658 18-12-2012
 aanbouw met opbouw, garage - Inrit/Uitweg 
 en het aanleggen van een inrit
Raadhuisplein 3 Loskoppelen van een drietal  - Bouwen W-2012-0665 20-12-2012
 woningen van het voormalig  - Slopen
 gemeentehuis plus bijkomende 
 werkzaamheden
Winkeldijk 35 Het plaatsen van een mestopslag  - Bouwen W-2012-0669 20-12-2012
 op het bouwblok

amstelhoek
Amstelkade 110 Graven van scheidingssloot en - Aanleg W-2012-0662 19-12-2012 
 herstellen van erfverharding - Kappen

mijdrecht
Dorpsstraat 25 Wijzigen van de bestemming - RO (afwijken W-2012-0663 19-12-2012
 in horeca    bestemming)

Vinkeveen
Dodaarslaan 44 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2012-0661 18-12-2012
 het voorgeveldakvlak en 
 vernieuwen kozijnen 
Groenland 54 Het bouwen van een dakkapel  - Bouwen W-2012-0668 28-12-2012
 aan de voorzijde 
Westerheul IV Bouwen van 26 afbouwwoningen  - Bouwen W-2012-0666 23-12-2012
 in Westerheul IV als CPO project 

wilnis
Pastoor Kannelaan 20 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2012-0659 18-12-2012
Pieter Joostenlaan 9 Plaatsen van een container - Bouwen W-2012-0664 20-12-2012
Veenweg 108 Het bouwen van een dakkapel  - Bouwen W-2012-0667 21-12-2012
 op het voorgeveldakvlak 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VeRlenGinG beslisteRmijn omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr.

Vinkeveen
Herenweg 97 Vestigen van een - RO- (afwijken  W-2012-0558
  makelaarskantoor    bestemming) 

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Laan van Binnenrust 20 Verlengen van de stalen ligger  - Bouwen W-2012-0596 18-12-2012
 die de achtergevel draagt 
Meerzicht 30 Realiseren van een aanbouw  - Bouwen W-2012-0612 19-12-2012
 aan de zijgevel en een dakkapel 
 (voor)  
Winkeldijk 3 Renoveren en voorzien van een  - Bouwen W-2012-0519 19-12-2012
 nieuwe fundering bestaand 
 zomerhuis 

amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 57b Realiseren van een dagopvang - RO (afwijken  W-2012-0510 21-12-2012
 voor mensen met dementie   bestemming) 

mijdrecht
Communicatieweg 27 Plaatsen van een dakopbouw  - Bouwen W-2012-0480 12-12-2012
 op de bestaande bedrijfshal en - Milieu (neu- 
 plaatsen van 2 opslagsilo’s   traal wijzigen) 
Hofland 17 Bouwen van een carport - Bouwen W-2012-0589 19-12-2012
  - RO (afwijken 
    bestemming) 
Rondweg Plaatsen van een  - Bouwen W-2012-0569 20-12-2012
 fiets-overkapping - RO (afwijken 
    bestemming) 
Viergang 137 Uitbreiden woonhuis - Bouwen W-2012-0609 19-12-2012
  - RO (afwijken 
    bestemming) 

Vinkeveen
Groenlandsekade 83 Plaatsen van een erfafscheiding  - Bouwen W-2012-0563 18-12-2012
 aan de voorzijde van de woning 
Julianalaan 23 Vervangen van 2 dakkapellen  - Bouwen W-2012-0603 19-12-2012
 door 1 grote dakkapel 
 (achterzijde woning) 
Molenkade 13 Aanleggen van een terras,  - Bouwen W-2012-0586 21-12-2012
 toegangspoorten en plaatsen - RO (afwijken 
 van beschoeiing  bestemming) 

wilnis
Swaenebloem 3 Bouwen van een carport  - Bouwen W-2012-0601 19-12-2012
 en schuttingen 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen VooR “kappen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard v/h project/soort boom activiteiten aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

abcoude
Achter de Kerken Kappen van 4 lijsterbessen  - Kappen W-2012-0587 21-12-2012
nabij 89 t/m 95 ivm renovatie/ herinrichting 
 plantenbak 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen - uitGebReide pRoceduRe
Met ingang van 10 januari 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

abcoude
Hoogstraat 37 Realiseren van 3 constructieve - Bouwen  W-2012-0425  21-12-2012
 doorbraken - Monument en
  - Slopen W-2012-0428

baambrugge
De Horn 8 Realiseren van een opbouw - Brandveilig  W-2012-0366 19-12-2012
 van een woonark   gebruik 
    (vergunning) 

waverveen
Proostdijerdwarsweg 5 Gedeeltelijk intrekken omgevings- - Milieu W-2012-0407 19-12-2012
 vergunning voor een gemengd 
 veehouderij bedrijf: betreft de 
 175 vleesvarkens 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 aanGeVRaaGde eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Ma. 13 t/m do. 16 mei Avondvierdaagse Diverse wegen in Abcoude Gebruik van 
Avonduren Abcoude Baambrugge en Baambrugge wegen

Ma. 11 juni t/m do. 14 juni Avondvierdaagse Diverse wegen in Mijdrecht Gebruik van
Avonduren Mijdrecht Wilnis en Wilnis wegen

inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen 
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder 
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen, afd. Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35. 

 besluiten colleGe en buRGemeesteR oVeR VooRschRiften uit de VooRmaliGe 
 Gemeente de Ronde Venen en de VooRmaliGe Gemeente abcoude 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat in haar vergadering van 
13 november 2012 is besloten over een aantal lokale voorschriften. Aanleiding is de gemeentelijke herindeling, 
waarbij Abcoude en De Ronde Venen per 1 januari 2011 zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente De Ron-
de Venen. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) bevat een regeling voor een soepele overgang van 
de oude regelgeving van de fusiegemeenten, naar de regelgeving voor de nieuwe gemeente. De voorschriften 
van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen, waarover ten tijde van de gemeentelijke herinde-
ling, niet was beslist hielden hierdoor gedurende twee jaar na de herindeling hun rechtskracht. De afgelopen 
periode is bestaand beleid waar nodig en mogelijk geharmoniseerd. In een aantal gevallen is dit proces nog 
niet afgerond of niet noodzakelijk en dient de betreffende regelgeving, waar nodig, van toepassing te worden 
verklaard voor na 1 januari 2013 om daarmee rechtskracht te behouden. Dit tot het moment dat er een volledi-
ge harmonisatie, wijziging of actualisatie noodzakelijk en/of mogelijk is. Het college en de burgemeester heb-
ben de onderstaande voorschriften van één van de fusiegemeenten geldend verklaard voor het grondgebied 
van de voormalige gemeente. Alle voorschriften die geldend zijn verklaard zijn te vinden op www.overheid.nl. 
De voorschriften zijn ook in te zien in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en 
11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Tegen een vergoeding kunt u kopieën verkrijgen. 

Geldend verklaarde voorschriften van Abcoude
1. Aanwijzingsbesluit gebied parkeervergunningen Dorpszicht
2. Regeling gebruik gemeentegronden voor het innemen van een standplaats 2009
3. Richtlijnen feesten buiten de horeca
4. Horecabeleid Vergunningen en handhaving
5. Bibob beleidslijn vergunningen horeca- en seksinrichtingen

Geldend verklaarde voorschriften van De Ronde Venen
1. Beleidsregels vaststellen noodzakelijkheid zakelijke parkeervergunning
2. Notitie parkeernormen 2004
3. Beleidsnotitie Magazijnverkoop op Bedrijventerrein Mijdrecht
4. Archeologische beleidsregels De Ronde Venen 2010
5. Leidraad dakopbouwen De Ronde Venen
6. Nota standplaatsen- en ventvergunningenbeleid
7. Tent-en schuurfeestenbeleid
8. Nota deregulering buitenevenementen
9. Bibob beleidslijn gemeente De Ronde Venen
10. Nota sandwich- en driehoeksbordenbeleid

 besluiten GemeenteRaad oVeR VooRschRiften uit de VooRmaliGe 
 Gemeente de Ronde Venen en de VooRmaliGe Gemeente abcoude
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van De Ronde Venen in zijn 
vergadering van 20 december 2012 een besluit heeft genomen over een aantal lokale voorschriften. Aanleiding 
is de gemeentelijke herindeling, waarbij Abcoude en De Ronde Venen per 1 januari 2011 zijn samengevoegd 
tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) bevat een regeling 
voor een soepele overgang van de oude regelgeving van de fusiegemeenten, naar de regelgeving voor de 
nieuwe gemeente. De voorschriften van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen, waarover 
ten tijde van de gemeentelijke herindeling, niet was beslist hielden hierdoor gedurende twee jaar na de herin-
deling hun rechtskracht. De afgelopen periode is bestaand beleid waar nodig en mogelijk geharmoniseerd. In 
een aantal gevallen is dit proces nog niet afgerond of niet noodzakelijk en dient de betreffende regelgeving, 
waar nodig, van toepassing te worden verklaard voor na 1 januari 2013 om daarmee rechtskracht te behouden. 
Dit tot het moment dat er een volledige harmonisatie, wijziging of actualisatie noodzakelijk en/of mogelijk is. 
De raad heeft de onderstaande voorschriften van één van de fusiegemeenten geldend verklaard voor het 
grondgebied van de voormalige gemeente. Alle voorschriften die geldend zijn verklaard zijn te vinden op www.
overheid.nl. De voorschriften zijn ook in te zien in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij 
balie 10 en 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Tegen een vergoeding kunt u kopieën 
verkrijgen. 

Geldend verklaarde voorschriften van Abcoude
1. Beleidsplan Verkeer en Vervoer
2. Parkeerverordening gemeente Abcoude 2003
3. Woonvisie Abcoude 2009-2014
4. Verordening stimulering oud papier Abcoude
Geldend verklaarde voorschriften van De Ronde Venen
1. Aanwijzingsbesluit gebied parkeervergunningen Molenkade
2. Uitgiftebeleid parkeervergunningen
3. Verordening parkeervergunningen De Ronde Venen 2007
4. Beleidsplan Verkeer en Vervoer
5. Verordening VROM starterslening De Ronde Venen 2009
6. Beleidsregels mantelzorg- woningen
7. Verordening Vinkeveense Plassen 2009
8. Verordening voor de toepassing van kunst in De Ronde Venen
9. Verordening Programmaraad Weidegebied
10. Verordening regelende stimulering van de inzameling van oud papier en karton 2009
11. Notitie evenementenbeleid Vinger aan de pols
12. Beleidsnotitie softdrugs 
13. Verordening op de onderscheiding der gemeente De Ronde Venen
14. Beleidsplan Verkeer en vervoer
15. Geluidnota en verordening voor het bedrijventerrein Mijdrecht

Vervolg op volgende blz.

openinGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt wonen, 
welzijn en zoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

 VERORDENINGEN BAATBELASTING RIOLERING BUITENGEBIED ABCOUDE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 januari 2013 heeft 
besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen op de heffi ng en invordering van baatbelasting in het 
kader van de aanleg van riolering in het buitengebied van de voormalige gemeente Abcoude:
- Verordening baatbelasting cluster A1 Gein-Noord
- Verordening baatbelasting cluster A 2 Gein-Zuid
- Verordening baatbelasting cluster C De Horn
- Verordening baatbelasting cluster E/FB Binnenweg, Rijksstraatweg en Donkervaartse Binnenweg
- Verordening baatbelasting cluster G/H1 Oude Dijk
- Verordening baatbelasting cluster J 2a + J 3 Winkeldijk
- Verordening baatbelasting cluster J 2b + J 5 Dwarskade / Winkeldijk
- Verordening baatbelasting cluster J 4 + J 6 Botshol
- Verordening baatbelasting cluster Rijksstraatweg
- Verordening baatbelasting cluster D1 + D2 Voetangelweg
De verordeningen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De datum van 
ingang van de heffi ng is 1 januari 2013.

Ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente 
De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en zijn tevens 
te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen.

 WIJZIGING TARIEVENTABEL BIJ LEGESVERORDENING DE RONDE VENEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 december 2012 hebben beslo-
ten de tarieventabel bij de Legesverordening De Ronde Venen 2013 te wijzigen voor wat betreft de tarieven 
voor reisdocumenten. De wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013. In november 
2012 zijn door het Rijk tarieven voor reisdocumenten vastgesteld. Dit maakt de wijziging van de tarieventabel 
bij de Legesverordening De Ronde Venen 2013 noodzakelijk.

Ter inzage legging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 
Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van 
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben ge-
nomen. Dit betreft de volgende verkeersmaatregelen
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Hoofdweg 

18, 3641 PS Mijdrecht.
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Wethouder 

van Damlaan 112, 3648 XP Wilnis.
Dit besluit ligt met ingang van 9 januari 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 VERLENGING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 januari 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan mevrouw Martin 
verlenging van de ontheffi ng hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Willem van Ab-
coudelaan 6, 1391 CD, Abcoude. Dit in verband met een verbouwing. De vergunning geldt voor de periode 
dinsdag 1 januari 2013 tot en met vrijdag 1 maart 2013.

Bezwaar
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop 
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan 
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven. 

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN & INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 
 15 JANUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 16 JANUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 
 17 JANUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 januari 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Thuisbiotoopjes
Er wordt nogal eens gesteggeld over de natuur. 
De verschillende meningen brengen velen in 
verwarring en vele vragen komen voorbij. Hoe 
richten wij dat natuurgebied in? Wel of niet 
beheren? Wel of niet openstellen voor publiek? 
Wel of geen Ecologische Hoofd Structuur? Fu-
seren van natuurorganisaties?  Welke, en zo ja 
hoeveel, dieren mogen er over een ecoduct? 
Gelukkig hoeven wij dichtbij huis die proble-
men niet te hebben. Wij maken gewoon onze 
eigen biotoopjes. Vele mensen voeren vogels 
en al die voerplekjes zorgen samen voor een 
structuur waarvan vele vogels profi teren. En 
het levert veel kijkplezier op. Zeker in de winter 
als er noordelingen op bezoek komen. Tussen 
de bekende vogels die je het hele jaar door in 
de tuin kan verwachten tref je dan ineens een 
keep aan.
De keep is een soort in de grote vinkenfamilie. 
De vorm en het formaat wijken niet af van de 
vink maar de keep is goed te herkennen aan 
het prachtige oranje van de keel en borst en 
het oranje in de vleugels. Niet zo gek dat vroe-
ger de naam 
oranjevink werd 
gebruikt. Jan P. 
Strijbos noemt 
in zijn boekje 
“Hoe heet die 
vogel” uit 1927 
de oude volks-
naam bergfi nk. 
Dat is nog steeds 
de Duitse naam 
en ook in de La-
tijnse naam vin-
den we de berg 
terug: Fringilla 
monti fr ingi l la. 
Geïnteresseerd 
in oude namen? 
Ga maar eens 
naar de web-
site Etymologie-
bank.nl (zoeken 
naar de her-
komst van woor-
den), typ keep in 
en krijg vele we-
tenswaardighe-
den. Er zijn meer 
kleurverschillen 
met de vink zo-

als de witte buik en stuit. De kleuren van het 
mannetje en het vrouwtje zijn in de winter bijna 
gelijk, maar het mannetje is wat helderder ge-
kleurd. In de zomer is het grote verschil de 
fraaie glanzend zwarte kop van het mannetje. 
Apart is dat de snavel van het mannetje in de 
winter geel is met een donkere punt en dat die 
snavel in de zomer helemaal zwart is. Maar 
helaas de keep is in de zomer in Nederland 
maar met enkele exemplaren vertegenwoor-
digd. De vogel maakt verschillende geluiden, 
maar dankt zijn Nederlandse naam aan een 
eentonig, wat hees klinkend, “kéép”. Vooral in 
boomrijke gebieden kun je de keep ’s winters 
aantreffen, vaak samen met vinken.
Meestal trekt een jaar met veel beukennootjes 
meer kepen aan. Bij ons in het veenweide-
gebied komt hij minder, maar er is kans om 
hem te zien op je eigen voerplek. Zeker als de 
bodem bedekt is met sneeuw. Succes met het 
eigen biotoopje.

Bert Fakkeldij, IVN-natuurgids

Iedereen hartelijk bedankt... 
Vinkeveen/Waverveen - Met 
meer dan 80 vrijwilligers van de Pro-
testantse gemeente De Morgenster 
te Vinkeveen en Waverveen wer-
den in de laatste week van decem-
ber 2012 ruim 10.000 oliebollen ge-
bakken en nog duizenden appel-
beignets. De bakploegen bakten 3 

dagen en begonnen op oudejaars-
morgen al om 3.00 uur te bakken en 
werkten langer door dan normaal 
vanwege de grote vraag op oude-
jaarsdag. 
De organisatie bedankt op deze 
manier alle klanten voor hun aan-
kopen. Ook bijzondere dank aan 

hen die het wisselgeld schonken of 
extra geld gaven voor de aanschaf 
van een nieuwe verwarmingsketel. 
De totale opbrengst was zo hoog 
(7200 euro) dat niet alleen een ver-
warming in de kerk vervangen gaat 
worden maar ook de verwarming in 
de pastorie kan worden vernieuwd.

Scouts Jan van Speyk eten 
boerenkool in het zwembad
Mijdrecht - Het jaarlijkse scou-
tingevenement ‘de Boerenkool-
fuif’ heeft weer plaatsgevonden. 
Dit jaar was het op zaterdag 5 ja-
nuari in het Veenweidebad in Mijd-
recht. De scouts stonden om twee 
uur startklaar met zwemkleding en 

handdoek bij het zwembad. Nadat 
ze omgekleed waren, deden ze en-
thousiast mee met het postenspel. 

De scouts gingen geblinddoekt 
zwemmen, onder water woorden 
raden, zo lang mogelijk onder wa-

ter zwemmen en een mooi bomme-
tje maken. De spetters vlogen in het 
rond. Na het zwemen stond de on-
dersteuningscommissie buiten in 
een tent klaar met de traditionele 
boerenkool met worst, dat werd ge-
presenteerd als een lekkere snack.
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14 jan. Maandagmorgen
 workshop kennismaken met tablet en PC.
25 jan. Vrijdagmorgen
 workshop internetbankieren.   
28 jan. Maandagmorgen
 opfriscursus 3 lessen van 2 uur.
28 jan. Maandagmiddag
 inloopmiddag over instellen Apple tablets.
30 jan. Woensdagmorgen
 workshop internet/email 3 uur.
31 jan. Donderdagmorgen
 basiscursus 9 lessen van 2 uur. 

 Alle lessen in de Bibliotheek aan de Dr. Van der Haarlaan

15 jan. Dinsdagmiddag
 workshop internet/email 3 uur.
22 jan. Dinsdagmiddag
 inloopmiddag over instellen Apple tablets.
23 jan. Woensdagmiddag
 cursus internet/email 6 lessen van 2 uur.
29 jan. Dinsdagmiddag
 workshop kennismaken met tablet en PC.
 
 Alle lessen in Uithoorn worden gegeven in Het Buurtnest Arthur 

aan de van Schendellaan

11 jan. Vrijdagmorgen
 basiscursus 9 lessen van 2 uur.
30 jan. Woensdagmorgen
 cursus internet/email 6 lessen van 2 uur.
31 jan. Donderdagmorgen
 inloopochtend over instellen Apple tablets.
 
 Alle lessen bij Tympaan op Dorpszicht 22a

Een cursus bestaat uit modules van 3 lessen. Module is naar keuze. 
De lessen in een cursus beginnen steeds op dezelfde achtereenvol-
gende dagen.
Lesduur ’s morgens van 10 tot 12, ’s middags van 2 tot 4. 
Een workshop is eenmalig, voorkennis is niet nodig.
Computerproblemen? Elke maandag- en woensdagmiddag inloop in 
bibliotheek Mijdrecht.
Voor inlichtingen 06 8200 2060.

Energieweg 107 • 3641 RT Mijdrecht
derondevenen.seniorweb.nl seniorwebdrv@gmail.com

ONS LESPROGRAMMA
MIJDRECHT JANUARI 2013

ONS LESPROGRAMMA
UITHOORN JANUARI 2013

ONS LESPROGRAMMA
ABCOUDE JANUARI 2013

Een jaar gratis zonnen bij 
SunCare Mijdrecht
Mijdrecht – Eén jaar gratis zonnen 
bij SunCare Mijdrecht: deze prijs 
verdiende Irma van Harberden door 
als beste te eindigen bij Slimness, 
eveneens te Mijdrecht. Irma deed 
mee met de groep afvallen aanvan-
gend in april 2012 en viel het afgelo-
pen jaar maar liefst 21,4 kilo af! 
Slimness wordt geleid door gedi-
plomeerd gewichtsconsulent Clau-

dia Sollard die wederom bewijst dat 
afvallen zonder dieet en/of eiwits-
hakes mogelijk is. De top 5 afval-
len bij Slimness 2012 is te bewon-
deren op de website van Slimness: 
www.slimness.nl . 
Word jij nummer 1 in 2013? Dan 
win jij ook 1 jaar gratis zonnen ter 
waarde van 490,- euro bij SunCare 
Mijdrecht!

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Begin
2013 is begonnen, dus laat ik ook meteen goed beginnen. Een oud 
spreekwoord is ook wel tel uw zegeningen en daar ben ik het hele-
maal mee eens. Laten we positief starten op alle fronten en dank-
baar zijn voor datgene waar je blij mee bent. Zo realiseerde ik me niet 
eerder hoe ontzettend blij ik ben met mijn column. Mijn eigen woor-
den, waar ik zoveel over na kan denken als ik wil en hoe en in welke 
volgorde ze te plaatsen. Nooit wordt er iets aan veranderd, elke week 
weer wordt het geplaatst zonder enige censuur. Woorden kunnen al-
les zijn, bijzonder, mooi, verraderlijk, misplaatst, het is niet zonder ge-
vaar. Woorden hebben de potentie in zich om te kwetsen, om niet be-
grepen te worden en dat is dus iets waar ik altijd probeer zorgvul-
dig mee om te gaan. 

Ik hou altijd graag iedereen tevreden, maar soms moet je ook kun-
nen zeggen dat er iets niet klopt. In de vorige editie stond ik dan ein-
delijk met naam en foto in de krant, iets waar ik best even tegenop 
zag. Anoniem schrijven heeft zo zijn voordelen, maar de tijd was rijp. 
Ik ben geen azijnpisser, en weeg mijn woorden meerdere keren voor-
dat ik ze zwart op wit zet. Daarnaast is het mijn mening, mijn verhaal 
en visie en hoef ik geen replica te produceren van een gesprek of 
gebeurtenis. Daarom vond ik het meer dan jammer dat ik mijn eigen 
woorden niet herkende in het interview van vorige week waarin de 
goede wensen voor 2013 werden gegeven. Het was een leuk gesprek 
geweest, maar ik miste de check achteraf op de tekst. Als dit wel was 
gebeurd, had ik zeker wat aanpassingen gevraagd.

Het woord echtgenoot neem ik bijvoorbeeld nooit in de mond. Ik 
vind het een stom woord, ik zal nooit mijn partner voorstellen als dit 
is mijn echtgenoot. Noem het raar, maar ik voel me dan ontzettend 
oud. Er kan van alles uit mijn mond rollen, maar dit woord is er geen 
een van, het past me niet. Daarnaast probeer ik ook juist de vader 
van mijn kinderen buiten de columns te houden. Hij hoeft er immers 
geen last van te hebben dat ik in de krant schrijf over alledaagse din-
gen uit ons leven. Voor je het weet gaat het eens een keer over de on-
gelijke verdeling in het huishouden en krijgt hij dat nog weken naar 
zijn hoofd gegooid door grappenmakers uit de omgeving. Dat is de 
reden waarom ik wel graag over het wel en wee van de kinderen ver-
tel (die hebben daar nog geen last van) maar ik andere mensen niet 
in mijn verhalen betrek. 

Communicatie is een bijzonder iets, we hebben er allemaal mee te 
maken en we maken ook allemaal zo onze eigen fouten. Nog een 
grappig iets uit het interview was de vraag hoe het zo kwam dat ik 
deze column ging schrijven. Daar heb ik het een en ander over ver-
teld, maar uiteindelijk gaf ik geen echt antwoord. En tsja, als je geen 
echte antwoorden geeft, kun je dat zeker niet later teruglezen. Maar 
ik vond het wel een mooie vraag en wil daar dus alsnog antwoord 
op geven. Ik ben dit gaan schrijven door enige stimulans vanuit mijn 
omgeving en een persoon in het bijzonder. Diegene om wie het gaat, 
weet dat zelf ook wel en ik ben dankbaar voor zijn hulp.

Ik kan alleen maar hopen dat iedereen iemand in zijn of haar nabij-
heid heeft die ervoor zorgt dat je nadenkt over wat je wilt, je prikkelt 
en steunt om je wensen tot vervulling te brengen, daar de tijd voor 
over heeft en je uiteindelijk net dat duwtje in de rug geeft om con-
creet in de actie te gaan. Dank je wel en op naar de volgende 51 mij-
meringen!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

 

Vermist:
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit-licht grijze poes; zij is 17,5 jaar oud, 

mager en schichtig.
- De Kwakel, Fresialaan: Kleine witte schildpadpoes met een beetje 

bruin-zwart.
- Uithoorn, Grevelingen: Abessijn poesje. Lily is bruin en heeft een 

witte bef.
- Mijdrecht. Nobel: Donkere kleine schildpadpoes met een rood-

goud streepje over haar neus. Pablo heeft een chip en is heel aan-
hankelijk.

- Amstelveen, Hellebaardier: Bruin vrouwtjeskonijn. Zij heet Marie 
en is 4 jaar oud.

Gevonden:
- Vinkeveen, Demmeriksekade: Grote zwarte kater. Ongecastreerd, 

wit bekje en witte sokjes.
- De Kwakel, Rozenlaan: Zwart konijn, normaal postuur.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Grote wit-grijs-beige ge-

chipte kat.
- Mijdrecht, Hofl and: Zwart-wit poesje met wit neusje en voetjes. Is 

nog vrij jong. 
- De Kwakel, omgeving Wilgenhof: Rood-witte kat.
- Mijdrecht, omgeving Rondweg: Zwarte gecastreerde kater.

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

matrassen   boxsprings   lattenbodems   ledikanten
slaapkamers   linnenkasten   kinderbedden
dekbedden   kussens   dekbedovertrekken

OP=OP

94x98_Zomeropruiming_2012_AB_01.indd   1 19-06-12(wk25)   10:34

Informatiebijeenkomst 20 januari
Op bedevaart naar Lourdes
Regio - Veel mensen willen dol-
graag eens naar Lourdes, maar we-
ten niet goed hoe ze dit moeten 
aanpakken. De Organisatie Lim-
burgse Bedevaarten biedt al 90 jaar 
bedevaarten naar Lourdes, voor pel-
grims uit heel Nederland. Het zijn 
geheel verzorgde reizen. Dit jaar 
kunt u kiezen uit een 9-daagse bus-
reis (van 30 mei t/m 7 juni, opstap-
plaats Haarlem) of een 8-daagse 
treinreis (van 3 t/m 10 september, 

vertrek vanaf station Den Bosch via 
touringcar vanuit Haarlem). De rei-
zen worden door vrijwilligers van de 
Lourdesgroep begeleid.
Wilt u meer weten? Bezoek dan 
de informatiebijeenkomst op zon-
dag 20 januari in Parochie Johan-
nes de Doper, Amsterdamstraat 59 
te Haarlem. De aanvang is 14.00 uur. 
Meer info: Joke Hoekman, tel. 013-
5216701 of Linda Walweer, tel. 075-
6177605.

Bijeenkomst De Christenvrouw
De Ronde Venen – Donderdag 17 
januari is weer de eerste bijeen-
komst in het nieuwe jaar van Vereni-
ging De Christenvrouw. Het onder-
werp voor deze avond is: ‘Wat doet 
Trans World Radio’. 
Trans World Radio (TWR) zendt ra-
dioprogramma’s uit die in een groot 
deel van de wereld zijn te ontvan-
gen, in meer dan 200 talen en dia-
lecten. De programma’s kunnen da-
gelijks worden ontvangen door mil-
joenen mensen in 160 landen. 

De wereld bereiken met het Evan-
gelie van Jezus Christus door mid-
del van radio en andere media zo-
als Internet, zodat levens blijvend 
veranderd worden. TWR onder-
steunt hierbij de kerken bij het vol-
voeren van de zendingsopdracht zo-
als de Here Jezus die gaf in Matteus 
28: 19. U bent van harte welkom 
in gebouw ‘t Kruispunt aan de Ko-
ningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. 
De avond start om 20.00 uur en om 
19.45 staat de koffi e/thee klaar.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 11 ja-
nuari vindt de maandelijkse bingo 
van Supportersvereniging De Lijn-
kijkers plaats in de kantine van Ar-
gon. De aanvang is zoals gebruike-
lijk om 20.00 uur en het eerste kop-

je koffi e is gratis. De avond staat in 
het teken van de winter. Daarom is 
de hoofdprijs een vriezer.
Door het meedoen met deze bingo 
ondersteunt u de jeugd van Argon 
in de breedste zin.

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

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. 

Keurig voorbeeld

Vinkeveen - Deze week ontving de redactie deze foto. Woorden zijn bijna 
overbodig. Door een vuurwerkbom was deze vuilnisbak verwoest. Vinke-
veners blijven echter netjes en hingen er een plastic zak in. Een voorbeeld 
van : Hoe hou je je dorp schoon.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwe-
zig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of 
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons 
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Hondenpoep
Ondanks de bordjes die de gemeente plaatst met 
teksten zoals: “hier niet uw hond kan er niets aan 
doen”of “zeker niet in uw eigen tuin”of “hier spe-
len kinderen en hier worden kinderen fatsoen 
bijgebracht,maar ik betreur het dat menige hon-
denbezitter daar maling  aan heeft. Er zijn nog 
steeds hondenbezitters die hun hond laten poe-
pen waar het niet hoort of zelfs niet mag.Hon-
den moeten uitgelaten worden, maar lieve men-
sen laat uw hond dan niet poepen midden op een 
looppad, stoep,speelplaats of bij iemands ingang/
pad naar de woning.Helaas gebeurt dit met regel-
maat. Afgelopen zondag 30-12 jl. zag ik dus weer 
hondenpoep midden op een looppad, nota bene  
op een naast gelegen honden uitlaatplaats.
Uw hond is niet schuldig, maar u, u laat hem daar 
poepen! Natuurlijk ieder die een hond heeft moet 
het dier uitlaten, maar waar het dan zijn behoef-
te doet is uw verantwoordelijkheid, maar laat het 
dan doen waar het geen overlast geeft er zijn ge-
noeg plekken waar het wel mag en kan.U als hon-
denbezitter vindt het toch ook niet prettig als u of 
uw kind thuis komt met poep aan de schoenen 
en dat mooie tapijt bevuild wordt.  Staat  u dan 
niet hart uit uw hart uit de  keel te kotsen, om-

dat het gewoon smerig is, nu ik wel. Als u vies 
bent om de ontlasting op te ruimen van uw eigen 
hond,  laat het dan niet liggen zodat er een an-
der inloopt, maar had dan geen hond genomen. 
Ik ken genoeg mensen die het wel opruimen en 
ook ik heb zelf een hond, maar ook ik ruim het 
op. Soms worden de mensen die het wel oprui-
men met de nek aangekeken als of zij de schuldi-
gen zijn. Of moet iedereen s’avonds met een zak-
lantaren lopen om te kijken waar hij loopt? Wil ie-
dereen de goede voornemens te nemen voor het 
nieuwe jaar  de hond zijn behoefte te laten doen 
waar het mag en anders een zakje meenemen en 
opruimen die viezigheid en doe niet alsof het niet 
van uw hond komt.
Voor 2013 wens ik hondenpoep vrije paden,  
speelplaatsen en geen poep op de stoep. Zo niet 
dan wens ik dat degene die niet het fatsoen heeft 
om het daar op te ruimen zelf eens een fl inke uit-
glijer in de hondenpoep te maken. Jammer dat ik 
dit alles zo heb moeten formuleren, maar ik wens 
iederere hondenbezitter veel geluk in het nieuwe 
jaar met hun trouwe viervoeter.

Nettie van Weelden

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Van origine is Walraven een echt 
Mijdrechts bedrijf. De huidige in-
ternationaal opererende onder-
neming is voortgekomen uit de 
in 1942 opgerichte metaalwaren-
fabriek van Jan van Walraven, de 
grootvader van de zojuist afgetre-
den algemeen directeur Jan van 
Walraven. Diens zoon Pelle is hem 
met ingang van 2 januari dit jaar 
opgevolgd.
Anno 2013 is Walraven uitge-
groeid tot een multinational met 
wereldwijd vestigingen, produc-
tie- en verkoopfaciliteiten van een 
omvangrijk assortiment onder de 
naam ‘BIS’ (Better Installation Sy-
stems). Daartoe behoren beves-
tigingen voor verwarmingssyste-
men, sanitaire installaties, sprin-
klerbuizen, luchtkanalen, koellei-
dingen, elektrobuizen, kabelgo-
ten, zonnepanelen en nog veel 
meer. Alleen al voor de verschil-
lende typen beugelbevestigingen 
beloopt de productie tussen de 50 
en 65 miljoen stuks per jaar. Daar 
komen de bijzondere typen nog 
bij! Voorts levert Walraven sanitai-

re bouwelementen als voorwand-
systemen, McAlpine sifons, Al-
pro inspectieluiken en talloze an-
dere producten voor sanitaire in-
stallaties. Niet in de laatste plaats 
ontwikkelt en produceert Walra-
ven ook brandbeschermingssy-
stemen voor het brandwerend en 
rookdicht afsluiten van buisdoor-
voeringen en tevens verlichtings-
armaturen en producten voor het 
brandwerend bevestigen van bui-
zen. Walraven levert deze produc-
ten voor de woningbouw, bedrijfs-
gebouwen en industrie - waaron-
der transport en infrastructuur 
(spoor- en metrotunnels), off-
shore (petrochemie) en de mari-
tieme sector (scheepsbouw). Ze 
worden gebruikt door vele dui-
zenden installatie- en bouwbe-
drijven in Europa, Noord-Amerika, 
het Midden Oosten, Azië en Au-
stralië! De wereldwijde toename 
van het aantal vestigingen, pro-
ductiefaciliteiten en verkooppun-
ten heeft geleid tot een samen-
voeging onder de noemer ‘Walra-
ven Group’. Ondanks het karakter 
van een multinational blijft Walra-
ven een Mijdrechts familiebedrijf 
in hart en nieren.

Zuinig op medewerkers
De productiefaciliteiten hebben 

de beschikking over een modern 
en vaak in eigen beheer ontwik-
keld machinepark. Elke produc-
tievestiging heeft bovendien zijn 
eigen specialiteit zodat elk pro-
duct op de meest kosteffectieve 
manier geproduceerd wordt. Zelfs 
het merendeel van de stempels en 
matrijzen wordt in de eigen ge-
reedschapmakerij ontwikkeld en 
vervaardigd. Hierdoor heeft men 
het totale proces vanaf product-
ontwikkeling tot fabricage geheel 
in eigen hand. Een groot aantal 
innovaties en patenten zijn het 
zichtbare bewijs van de inspan-
ningen door Walraven op het ge-
bied van R&D. Daaruit voortvloei-
end worden er ook producten ont-
wikkeld en gefabriceerd op klant-
specifi catie of voor toepassing in 
een bijzondere maatvoering. Er 
wordt een kwaliteitsnorm gehan-
teerd volgens ISO9001-2008.
Medewerkers zijn heel belang-
rijk en daarom is Walraven zui-
nig op zijn medewerkers en geeft 
hen de kans zich binnen de groep 
te ontwikkelen. In totaal werken 
er bij de Walraven Groep onge-
veer 900 mensen, waarvan 170 in 
Mijdrecht.

Uitgebreidere informatie treft u aan 
op de website www.walraven.com.

J. van Walraven BV
Better Installation Systems

IN UITVOERING

Concert met hemelse klanken
Uithoorn - Op zondag 20 ja-
nuari geeft het jonge en geta-
lenteerde Ragazze Kwartet een 
concert in de concertserie van 
de Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn (SCAU) in de 
Thamerkerk aan de Amstel aan 
Amsteldijk Noord 1. 

Rosa Arnold-viool, Jeanita 
Vriens-viool, Annemijn Berg-
kotte-altviool en Geneviève 
Verhagen-cello, hebben voor 
het Uithoornse publiek een 
mooi programma samenge-
steld onder de titel ‘Hemelse 
klanken’.
Dat muziek soms bijna iets spi-
ritueels of goddelijks heeft, 
daar zijn velen het wel over 
eens schrijven ze in de toelich-
ting bij hun programma. Maar 
voor Bach, Beethoven en Wal-

ton was religie heel belangrijk. 
Hun leven werd gestuurd door 
hun geloof; als inspiratiebron, 
levenswijze en opdrachtgever. 
Van Johann Sebastian Bach 
speelt het kwartet delen uit ‘Die 
Kunst der Fuge. Van de Engels-
man William Walton klinkt het 
strijkkwartet in a kleine terts. 
Na de pauze wordt het strijk-
kwartet in G grote terts, opus 
18, 2 van Ludwig van Beetho-
ven gespeeld. Het concert be-
gint om 14.30 uur. 

Losse kaarten zijn weer ver-
krijgbaar bij boekhandel Ten 
Hoope aan het Zijdelwaard-
plein en Bruna aan het Amstel-
plein, of aan de zaal (volwasse-
nen 12,00 euro, jongeren onder 
de zestien jaar betalen 6,00 eu-
ro). 

Aanbod Dansschool-Mijdrecht
groter door samenwerking

Dansschool gaat
krachten bundelen

Mijdrecht - Dansschool Build ya skillz 
heeft de krachten gebundeld met Bal-
letschool Anna. Samen zullen zij in ja-
nuari verder gaan onder de naam Dans-
school-Mijdrecht. Deze fusie maakt het 
mogelijk om een zeer divers aanbod te 
creëren. Zo kan men ook zeer voorde-
lig meerdere lessen per week volgen. 
De missie is zoveel mogelijk mensen 
aan het dansen te krijgen. Dansen is 
namelijk heel gezond voor lichaam en 
geest en het houdt je conditie op peil. 
Kinderen ontwikkelen een goede moto-
riek en het bevordert het ritmegevoel. Er 
zijn lessen voor kids vanaf 3 jaar en ook 
voor volwassenen zijn er genoeg leuke 
lessen. 

De docenten zullen met enthousias-
me de leerlingen in de open lesweek 
ontvangen. Deze zal plaatsvinden van 
maandag 21 januari t/m zaterdag 26 ja-
nuari. Voor de snelle beslissers is er een 
geweldig aanbod. Voor slechts 85 euro 
kun je een half jaar les krijgen. Is dat 
niet geweldig? En 2x per week dansen 
kan ook zeer voordelig. Het aanbod is 
enorm, er is voor elk wat wils. Van klas-
siek ballet tot hiphop en van break-
dance tot Lyrical & Urban Jazz. En er 
starten zelfs nieuwe musicallessen voor 
de jeugd. 
Kijk voor meer info de advertentie in de-
ze krant of surf naar www.dansschool-
mijdrecht.

Loopt gemeente nu miljoen euro aan inkomsten mis?

Voormalig gemeentebestuur Abcoude 
verslikte zich in rioolproject
vervolg van de voorpagina

Daarnaast is er onduidelijkheid over 
de politieke verantwoordelijkheid 
van de betrokken ambtsdragers in 
en buiten de voormalige gemeente 
Abcoude. Hebben de gekozen ge-
meenteraadsleden destijds daad-
werkelijk opdracht gegeven aan het 
toenmalige college om tot inning 
van baatbelasting over te gaan, of 
heeft men - zo vlak voor de door het 
gemeentebestuur van Abcoude ge-
wenste herindeling - de portemon-
nee van enkele honderden inwoners 
willen ontzien? Dit scenario ligt niet 
voor de hand. Dan rijst de vraag of 
er bij de toenmalige burgemeester 
en wethouders nog wel sprake was 
van een goed fi nancieel overzicht en 
adequaat bestuur. Welke afwegin-
gen zijn er in het college gemaakt 
om af te zien van een aanzienlijk 
bedrag aan belastingopbrengsten? 
Werd het allemaal te veel voor de 
kleine gemeente en ontbrak het aan 
bestuurskwaliteit en ambtelijke des-
kundigheid? En hoe is deze baatbe-
lasting aan de orde gekomen in het 
overleg tussen de toenmalige colle-
ges, die zeer regelmatig overlegden 
over de periode voorafgaande aan 
de herindeling. 

Buiten de boeken
Tijdens de laatste raadsperiode in 
Abcoude waren o.a. mevrouw Vonk 
en de heer Kok allebei wethou-
der. Mevrouw Grondijs en de he-
ren Doorn, Kooyman, Melkman, Van 
Kessel en Van Olden waren toen 
raadsleden. Zij maken nu allemaal 
deel uit van de huidige raad van De 
Ronde Venen. Ook over de rol van 
het provinciebestuur als fi nancieel 
toezichthouder voorafgaande aan 
de herindeling rijzen vragen? Ook 
de rol van de accountant, die ver-
antwoordelijk was voor het geven 
van goedkeuring aan de fi nanciële 
stukken, zoals de jaarrekeningen, is 
nog in nevelen gehuld. Hoe kan het 
dat het in te vorderen bedrag mo-
gelijk buiten de boeken is gebleven 
en waarom heeft de controlerende 

accountant dat niet opgemerkt? Is 
er wellicht sprake van aantoonbare 
nalatigheid of heeft het de bestuur-
ders en betrokken ambtenaren ont-
broken aan politiek bewustzijn? 
Roerig

De raadsbijeenkomst van maan-
dag verliep niet echt vriendelijk. 
De voorzitter moest nu en dan in-
grijpen en zelfs het publiek roer-
de zich. Hij maakte het publiek dat 
heel graag hun mening wilde geven 
duidelijk, dat deze vergadering daar 
niet voor geschikt was. “Het besluit 
wat we vanavond nemen moet het 
technisch mogelijk maken dat wij 
als college, na een diepgaand on-
derzoek, op een later tijdstip dit 
jaar, bij de raad en bij u de belang-
hebbenden terug komen en daarbij 
krijgt eenieder de gelegenheid mee 
te praten”, aldus de burgemees-
ter. De aanwezige bewoners uit Ab-
coude waren er niet blij mee, maar 
zwegen grommend. Zoals reeds ge-
noemd zitten er nogal wat raadsle-
den in deze raad, die in feite ver-
antwoordelijk zijn voor deze misser. 
De fractievoorzitter van het CDA, de 
heer Kooyman, is er daar een van. 
Opvallend was dat hij de enige was 
die zich hierover duidelijk uitsprak: 
“Deze bijeenkomst is meer een ce-
remoniële vergadering dan een ech-
te vergadering”, zo begon hij. “Er ligt 
mijns inziens namelijk al een besluit 
hierover, genomen door de toenma-
lige raad van Abcoude. Ik schaam 
mij bijna als oud-raadslid van Ab-
coude. In maart 2010 is ons als raad 
door het toenmalige college verteld 
dat de kosten van de aanleg van de 
riolering met ruim anderhalf miljoen 
was overschreden en dat er daar-
om baatbelasting geheven zou gaan 
worden. 
Dat hebben we als raad goedge-
keurd en klaar. Hierna hebben wij 
als raad niets meer over deze zaak 
gehoord. Voor ons lag er een be-
sluit en zou deze heffi ng plaatsvin-
den zodra alles was afgerond. Het is 
weer overduidelijk dat de communi-
catie weer belabberd is geweest 

naar de raad toe. En niet alleen naar 
de raad toe, zeker ook naar de bur-
gers toe. Het geeft een beeld van 
een onbetrouwbare overheid en ik 
kan hen op dit moment geen onge-
lijk geven”, aldus een niet mis te ver-
stane Kooyman.

Hoofdpijn
Raadslid Kok vond het een hoofd-
pijndossier. Hoewel hij zelf wet-
houder was in die tijd wond hij zich 
nogal op over het voorstel van nu. 
Er stond een fout in, de data klop-
te niet enz, enz. Na een lange, soms 
erg technische discussie, die nu en 
dan uitmonden in verwijten heen en 
weer, gaf wethouder Palm aan dat 
alles zou worden meegenomen en 
bekeken in het onderzoek. Blans 
van de VVD probeerde de zaak wat 
te sussen door aan te geven dat als 
wat raadslid Kok zei juist blijkt te 
zijn, de zaak simpeler op te lossen 
zou zijn dan nu wordt gedacht. Hij 
deed een oproep aan de raad om te 
stoppen met discussiëren, het on-
derzoek af te wachten en dan in 
discussie te gaan: “Nu is het dos-
sier niet compleet en komen er toch 
geen afdoende antwoorden.” 

Motie
Open vraag bleef waarom het hei-
kele onderwerp pas twee jaar na 
de feitelijke herindeling naar bui-
ten komt. Anco Goldhoorn, fractie-
voorzitter van Ronde Venen Belang, 
diende tijdens de raadsvergadering 
een motie in, waarin hij het colle-
ge verzocht om binnen een maand 
meer duidelijkheid te verstrekken 
over de gang van zaken. Deze mo-
tie haalde het op 1 stem na niet. Het 
college gaat nu een onderzoek in-
stellen en hoopt dan de komende 
maanden met een nieuw voorstel te 
komen en de uitkomst van het on-
derzoek wat er nu allemaal is fout 
gegaan en wie er voor wat verant-
woordelijk is. Daarna zal dit in het 
openbaar worden behandeld en 
kunnen de belanghebbenden mee-
spreken. 
Wordt vervolgd dus.



48. 400 jaar Grachtengordel 
 Amsterdam
Amsterdam viert dit jaar 400 jaar grachtengordel. In 1613 werd 
begonnen met de aanleg van het Nieuwe Werck, de uitbreiding 
van de stad, vanaf de Herengracht tot de Singelgracht (niet te 
verwarren met het Singel) tot ongeveer de Leidsegracht. In de 
tweede helft van die eeuw werd de voortzetting van de grach-
tengordel tot de Oostelijke Eilanden gerealiseerd. Naar aanlei-
ding van deze gebeurtenis en de tentoonstelling over de Gouden 
Eeuw in het Amsterdam Museum worden de diverse uitbreidin-
gen van de stad uit de doeken gedaan, waarbij behalve veel to-
pografisch materiaal ook de architectuur een grote rol zal spelen. 
In aansluiting op deze lezingen maken wij een wandeling door de 
stad beginnend in het Amsterdam Museum.
2 donderdagen 18-25 april: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 27 april:12.00-14.00 uur 
o.l.v. Jean van Tongeren 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 15,-

49.  Lezing “Schuld en Boete”
Sinds enkele jaren kampt de westerse wereld met de schulden-
crisis. Onze meest begaafde rekenmeesters zoals Jan Kees 
de Jager en zijn opvolger in het nieuwe kabinet proberen uit al-
le macht de crisis te bezweren. Maar ondertussen stelt de crisis 
ons ook voor een persoonlijke vraag: Welke rol speelt welvaart 
in ons leven? Hoeveel hebben we echt nodig? We kijken hoe de 
grote filosofen (sommigen rijk, sommigen arm) hebben gedacht 
over welvaart en de verdeling daarvan.
1 vrijdag 19.00 -21.00 uur
datum 19 april
o.l.v. Harm Schoonekamp 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

50.  Wandelen in Amsterdam-2 
Van Frederiksplein naar Thorbeckeplein. Nadat we fictief kennis 
hebben gemaakt met Prins Frederik (1798-1881) slenteren we 
naar de Reguliersgracht en de Prinsengracht, een schitterend, 
verstild stukje Amsterdam. Via het Amstelveld gaan we naar de 
Keizersgracht en Heerengracht. Op het gedeelte dat wij gaan 
bekijken, staan rijk versierde panden, de zichtbare rijkdom van 
de Gouden Eeuw. Hoewel: in de periode dat hier gebouwd werd 
diende zich een recessie aan, de gevolgen van het Rampaar 
(1672) en politiek gekrakeel knabbelden aan de welstand. Vlak 
voor wij de wandeling met een stukje geschiedenis beëindigen 
door aandacht te schenken aan Jan Rudolf Thorbecke (1798-
1872) wandelen we langs een haringstal met de lekkerste Hol-
landse Nieuwe van Amsterdam (volgens onze gids). Pak een ha-
ring bij de staart, doop hem in de uitjes en onderga de sensatie 
van het zilte. Ook dat is Amsterdam!
1 zaterdag 10.00-13.00 uur
datum 20 april.
o.l.v. Dick Keijzer
verzamelen Frederiksplein (tramhalte lijn 4), 
 Amsterdam
cursuskosten € 5,-

51.  Zen Meditatie
Deze avond kan je kennis maken met de “meditatie zonder 
vorm” die de basis is van ieder spiritueel pad en het hoe en waar-
om van Zen in de moderne wereld. Door aanwezig te zijn in het 
moment ontdek je de stilte en ruimte binnen de drukte van het al-
ledaagse leven. Het huidige moment draagt de vrede en tevre-
denheid waar we vaak naar op zoek zijn al in zich. Als we dat in-
zien worden we minder afhankelijk van omstandigheden, minder 
gedreven tot prestatie en efficiënter in dagelijkse bezigheden.
1 donderdag 20.00-21.30 uur
datum 25 april.
o.l.v. Hakuun
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

52. Introductie Zeilles kinderen
Heb je nog nooit gezeild? Of ben je nog nooit bij onze zeilschool 
geweest? Schrijf je dan in voor één of meer “Introductiedagen”. 
Eenmaal op het water krijg je vanzelf dat ‘zeilgevoel’. “Plezier in 
het zeilen”, dat staat centraal in onze manier van lesgeven. Je 
gaat onder begeleiding van een instructeur met 6 kinderen, elk in 
een eigen optimist, het water op. Na afloop van deze introductie-
cursus hopen we dat ook jij bent gevallen voor de zeilsport.
1 zaterdag 09.30 -17.00 uur
datum 27 april.
o.l.v. Zeilschool Vinkeveense plassen
plaats Herenweg 144, Vinkeveen 
cursuskosten € 15,-
materiaalkosten € 15,-

53. Haal meer uit je 
 compact-camera
Een moderne compact-camera kent veel technische hoogstand-
jes. Het kan ingewikkeld zijn om de juiste instellingen voor een 
bepaalde situatie te vinden. Kennis van de mogelijkheden en 
weten wanneer je die kan toepassen geven een foto vaak net 
dát verschil bij uitzonderlijke situaties. U leert de functies van uw 
compact-camera kennen, zoals witbalans, sluitertijd, belichting, 
kleurcorrecties, flitsen, fotobestand formaten en voorinstellingen. 
Deze cursus is specifiek voor diegenen, die een eerste digitale 
compact-camera hebben gekocht en er meer over willen weten.
2 maandagen 13-20 mei: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 18 mei: 13.30-16.00 uur
o.l.v. Björn Goud
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 15,-
materiaalkosten € 3,-

54. Introductie Zeilles volwassenen
Bent u gek op wind en water, krijgt u kriebels als u boten ziet 
en lijkt het u leuk om zeilles te krijgen van ervaren zeilers…dan 
is deze kennismakingsles helemaal iets voor u. Onder begelei-
ding van een ervaren instructeur gaat u het water op in een valk. 
Aan boord zitten 4 cursisten en de instructeur. Gedurende 2½ 
uur worden de beginselen van het zeilen uitgelegd. 
1 dinsdag 19.00 -21.30 uur
datum 14 mei
o.l.v. Zeilschool Vinkeveense plassen
plaats Herenweg 144, Vinkeveen 
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 7,50

55.  Beeldenroute Weesp
De afgelopen jaren is de gemeente Weesp verrijkt met een aan-
tal nieuwe beelden in de openbare ruimte. Tijdens de rondwan-
deling door het historische centrum bekijken we een aantal van 
deze nieuwe beelden, afgewisseld door al wat oudere beelden. 
Yuri van der Linden schrijft maandelijks in het Weesper Nieuws 
over deze beelden, en ontving hiervoor de Aanmoedigingsprijs 
2012 van de Stichting Weesper Kunst en Cultuur.
1 zaterdag 14.00-15.30 uur
datum 18 mei
o.l.v. Yuri van der Linden
verzamelen Café ’t Heertje, Herengracht 22 te Weesp
cursuskosten € 5,-

1 donderdag 20.00-22.00 uur
datum 4 april
o.l.v. Dick van Toorn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

41.  Nabewerking digitale RAW-foto’s
We gaan in op het laden, selecteren, verwerken en bewerken 
van foto’s, het aanpassen van de witbalans en kleurzweem, ex-
porteren, ruisonderdrukken, verscherpen, tinten, levendigheid, 
vignettering etc. Alle functies worden besproken en uitgelegd aan 
de hand van uw RAW-opnames. U kunt eventueel uw eigen lap-
top meenemen met de software Lightroom of Photoshop (ele-
ments). Zonder laptop zijn de lessen ook te volgen.
4 maandagen 20.00-22.00 uur
data 8-15-22-29 april
o.l.v. Björn Goud
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 20,-

42.  Chakra’s
Het woord ‘chakra’ betekent wiel of wervelingen van energie. 
Doordat elke chakra verbonden is met bepaalde kleuren, symbo-
len, mantra’s ( klanken geladen met positieve energie), elemen-
ten, zintuigen, delen van ons lichaam, kunnen we door het in ba-
lans brengen van onze chakra’s een positieve invloed hebben op 
onze gezondheid. Op deze avonden krijgt u informatie over de 
7 hoofdchakra’s en wat we kunnen doen om de balans te her-
stellen.
2 maandagen 20.00-22.00 uur
data 8-15 april
o.l.v. Tanja van der Moolen 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 1,- 

43.  Fotografie
In 8 avonden leer je: - hoe je toestel werkt. Wat doen al die knop-
pen, functies, en programma’s? - hoe je betere en mooiere fo-
to’s kan maken, door inhoud, compositie en presentatie. - hoe je 
je foto’s kan verbeteren, door gebruik van basale computer be-
werking. - de geheimen van pixels, ISO, WB, gamma, en histo-
grammen! Er zijn ook foto opdrachten met opbouwende kritiek 
over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel de Haar 
gepland.
8 dinsdagen 9-16-23 apr, 7-14-28 mei, 
 4-11 juni:20.00-22.00 uur
1 zaterdag 25 mei: 09.30-13.00 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 45,-
materiaalkosten € 2,- + entree de Haar of MJK

44.  Film van een rondreis door China
In vogelvlucht gaan we via Sjanghai en de tuinen van Suzhou 
naar de rijstvelden bij Ping An. Vandaar gaan we door het karat-
gebergte over de Li-rivier naar Yangshuo. Via het Stenen Woud 
bij Kunming belanden we in Lijang. Daar bezoeken we per fiets 
een van de minderheden in China. Via de panda’s in Chengdu en 
het terracottaleger in Xi An belanden we tenslotte in Peking. Daar 
zien we o.a. de Muur, het Verboden Paleis, de tempel van de He-
mel en het Zomerpaleis.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 10 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

45.  Workshop schetsen, 
 thuis of onderweg
Je ziet ze wel eens, van die prachtig geschreven en getekende 
reisverslagen van creatieve mensen. Vol met krabbeltjes van leu-
ke dingen op vakantie gezien en beleefd. Dat kunt u ook maken!
In deze workshop leren we de basis van het tekenen en waar je 
naar kijkt om zelf op vakantie van die leuke krabbeltjes te ma-
ken. Dit doen we meteen in ons 1e eigen krabbelboekje, zodat al-
les wat we geleerd hebben meteen vast gelegd wordt om na te 
zien in de toekomst. We proberen 2 lessen buiten te doen als het 
weer mee zit.
3 woensdagen 10.00-12.00 uur
data 10-17-24 april
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 15,-
materiaalkosten € 15,-

46. Wandelen in Amsterdam-1 
In het voetspoor van Pierre Cuypers.Onder dit motto wandelen 
we door de buurt rond de Vondelstraat en het Vondelpark waar 
bouwmeester P.J.H. Cuypers (1827-1921) gedurende zijn Am-
sterdamse periode van 1865 tot 1894 gewoond en gewerkt heeft. 
Naast deze Cuypers ontmoeten we ook denkbeeldig zijn neef 
(Eduard), zoon (Jos) en kleinzoon (Pierre). Om de kans op per-
soonsverwisselingen nog groter te maken krijgen we ook bouw-
werken te zien van de gebroeders Tjeerd en Roelof Kuipers. 
Kortom enige chaos lijkt niet uit te sluiten, doch dat is schijn. De 
Vondelstraat en omgeving is een rustige, overzichtelijke, maar 
bovenal fascinerende buurt waar de grandeur van het einde van 
de 19e eeuw nog steeds zichtbaar is.
1 donderdag 10.00-13.00 uur
datum 11 april
o.l.v. Dick Keijzer
verzamelen Leidseplein, bij fontein American Hotel, 
 Amsterdam
cursuskosten € 5,-

47. Van Eesterenmuseum, Amsterdam 
Voor de bouw van de tuinsteden lag aan de westkant van Amster-
dam een uitgestrekt weidegebied. Om deze polders voor nieuw-
bouw geschikt te maken, werden ze opgehoogd met een dik 
pakket zand. Dat zand werd gewonnen door het uitgraven van 
de Sloterplas, en later door het vergroten van de Nieuwe Meer. 
De eerste huizen stonden in een grote zandvlakte waar de wind 
vrij spel had; zandstormen bliezen het zand de huizen binnen. 
Nieuw-West was lang één groot bouwterrein, zonder enig groen 
De tentoonstelling toont foto’s, documenten en amateurfilmpjes 
over het dagelijks leven in de verschillende wijken tussen 1951 
en 1970. Een terugblik op de jeugdjaren van Nieuw-West, tus-
sen herinnering en geschiedenis. We maken tevens een wande-
ling door de wijk en bezichtigen een pas gereed gekomen model-
woning in de jaren 50-stijl. 
1 vrijdag 13.45-15.45 uur
datum 12 april.
o.l.v. Gids Van Eesterenmuseum
plaats Burg. De Vlugtlaan 125, Amsterdam
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten entree museum

31.  Biljarten-3 
Zie informatie bij cursus 29.
5 dinsdagen 21.00-22.00 uur
data 5-12-19-26 mrt, 2 apr.
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

32.  Workshop Intuitief schilderen
Het is heerlijk om met acrylverf te werken omdat je door kunt wer-
ken terwijl je nog inspiratie hebt. Je kunt dus je gevoelens mak-
kelijk tot uiting brengen. We werken met kleur en vorm. We wer-
ken op papier en op doek. Je hebt geen ervaring nodig.
4 woensdagen 13.30-15.30 uur
data 6-13-20-27 maart
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei , Vinkeveen 
cursuskosten € 20,-
materiaalkosten € 15,-

33.  Vilten sjaal op zijden ondergrond
Iedereen is wel eens op zoek geweest naar een bijzondere sjaal 
voor bij dit unieke bloesje of speciale colbertje. Niet gevonden. 
Maak hem dan zelf. We vilten de sjaal op een zijden ondergrond. 
De kleur van de zijden sjaal gaan jullie bij het inschrijven uitzoe-
ken. Dus denk alvast erover na. Een ding is zeker, NIEMAND 
heeft zo een sjaal 
1 zaterdag 10.00-14.00 uur
datum 9 maart.
o.l.v. Simone Reiners
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 25,- 

34.  Workshop haken met plastic
Kennismaken met plastic, plastic zakken een tweede leven ge-
ven. Een leuke nieuwe hobby? Van plastic zakjes gaan we een 
draad leren knippen en vervolgens het gevoel erbij krijgen hoe 
dit haakt. Om er een beetje in te komen, beginnen we met dunne 
zakjes bv. van Blokker , Hema, Kruidvat etc.Van deze dunne zak-
jes gaan we een leuk hoesje voor de mobiel haken. Neem je mo-
biel ook mee voor de maat, een patroontje ervan is inclusief. Als 
u deze techniek beheerst, kunt u overstappen op mandjes, tas-
sen en andere hebbedingetjes.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 13 maart.
o.l.v. Trudy Noordergraaf
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

35.  Deuren bekijken in Utrecht 
Deuren vormen een detail van een gebouw. Deze anderhalf uur 
durende wandeling laat zien hoe de ontwikkeling in de architec-
tuur zich weerspiegelt in deze details.
1 zondag 13.25-15.00 uur
datum 17 maart.
o.l.v. Gilde Utrecht 
verzamelen RonDom, Domplein 9, Utrecht
cursuskosten € 5,-

36.  Paasarrangement
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding van Peter 
en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor Pasen maken. Dit tafel-
stuk zal zeker een eyecatcher in uw woning worden.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 19 maart.
o.l.v. Peter en Trudy Bon
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 27,50 

37.  Audio-visuele show “Jeruzalem”
De stad was de oude hoofdstad van het koninkrijk Israël, na de 
scheuring de hoofdstad van het koninkrijk Judea en later van het 
Latijnse Koninkrijk Jeruzalem. Het is één van de meest omstre-
den gebieden ter wereld. Als een duizenden jaren oude stad is 
het een bakermat van het Jodendom en het Christendom. De 
stad of plaatsen erin worden door volgelingen van deze twee re-
ligies maar ook door de islam als heilig beschouwd. De uit na-
tuursteen opgetrokken stad trekt jaarlijks honderdduizenden pel-
grims en toeristen. In het geboden programma-met vloeiende 
beelden en mooie muziek-trekken de stad en het Joods, Christe-
lijk en Islamitisch religieus erfgoed aan oog en oor voorbij. 
1 donderdag 20.00-22.30 uur
datum 21 maart.
o.l.v. Henk Butink 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

38.  Workshop Lachyoga-2
Zie de informatie bij cursus 21.
1 dinsdag 13.30-15.30 uur
datum 26 maart. 
o.l.v. Alida van Leeuwen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

39. Kennismaking met Mindfulness
Mindfulness is een manier om meer in het huidige moment te le-
ven en daarvan te genieten, in plaats van te piekeren over wat is 
geweest of nog moet komen. Dit gaat dmv. praktische meditatie-
ve- en bewegingsoefeningen. In deze workshop komen de ach-
tergronden van mindfulness aan de orde, de zin en de onzin, de 
effecten, de wetenschappelijke bevindingen en de neurobiologi-
sche aspecten. Natuurlijk gaan we niet alleen praten, maar voor-
al ook ervaren, proeven aan de oefeningen.
1 donderdag 20.00-22.00 uur
datum 28 maart
o.l.v. Nelleke Doornebal
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

40. Presentatie over Costa Rica
Costa Rica “Pura Vida!”... ”Lekker Leven” is het motto van de 
Costa Ricanen en u gaat het mee beleven. Op een rondreis door 
alle streken van het tropische Costa Rica komen de boeiende 
cultuur en levenswijze van de mensen en de schitterende natuur 
in beeld. De reis begint in de hoofdstad San José, met een be-
zoek aan kleurrijke markten en musea waarin de boeiende ge-
schiedenis tot leven komt. Dan een boottocht naar de ongerepte 
natuur van de Caribische kust, waar schilpadden eieren leggen 
en apen in de bomen spelen. Per eigen vervoer naar de vulkanen 
in het binnenland, de nevelwouden en de mangrovebossen aan 
de kusten van de Grote Oceaan. Op dwaaltochten door oerbos-
sen zien we vele bijzondere zoogdieren, reptielen, vogels en in-
secten. Heel uniek en bijzonder zijn de opnamen van springen-
de walvissen, giftige kikkers en andere bijzondere dieren in een 
overweldigende planten- en bloemenpracht. De Quetzal is Costa 
Rica’s nationale en mooiste vogel, moeilijk te vinden, maar het is 
gelukt! Tijdens de hele reis zien we de Costa Ricanen bezig met 
hun pure leefstijl, zoals veedrijven, pottenbakken, zeevissen en 
natuurbeheer. Ook hun folklore en bijzondere humor komen uit-
gebreid in beeld. 

23. Workshop Zilverklei
Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditionele technie-
ken van het edelsmeden, de meest geweldige sieraden maken. 
Zilverklei is op dezelfde manier verwerkbaar als klei, daarom de 
naam zilverklei. Je kunt het kneden, uitrollen, snijden, stempelen 
etc. Na het vormen en drogen, kun je het sieraad bewerken met 
vijltjes, graveermesjes en schuurdoekjes. Als het sieraad naar 
wens is bewerkt wordt het gebakken. De zilverklei wordt hierdoor 
omgezet in 99,9% puur zilver. Hierna bereik je door het te polijs-
ten een prachtig glanzend resultaat. 
1 zaterdag 12.00 -16.30 uur
datum 16 februari.
o.l.v. Ann Robles
plaats Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 45,-

24.  Kunstgeschiedenis: 
 Van Adam tot David
De eerste boeken uit het Oude Testament zullen aan de hand 
van vroeg- en laatmiddeleeuwse en 16e en 17e eeuwse schil-
ders uit de doeken worden gedaan. Beginnend met Genesis wor-
den de Schepping, de ark van Noach, de Toren van Babel, de 
geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob en het verhaal van 
Jozef belicht. Na Exodus met o.m. de verovering van het Heilig 
Land vervolgen we met de verhalen van Richteren om uiteindelijk 
bij Koningen te eindigen met David en Salomo. 
4 donderdagen 20.00-22.00 uur
data 28 feb, 7-14-21 mrt.
o.l.v. Jean van Tongeren 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 20,-

25.  Tuinontwerp en beplanting
Droom je ook iedere winter van een prachtige tuin en ga je in het 
voorjaar vol goede moed aan ’t schoonmaken en hergroeperen 
van planten? Je koopt er nog wat bij en toch blijf je twijfelen. Stel 
dat er iemand in jouw tuin komt lesgeven, je wijst op de sterke 
punten en je leert kijken naar de minder sterke en je leert hoe je 
dat kunt veranderen. Op deze manier stel ik me de lessen voor.
Je gaat deel uitmaken van een groep van 6 personen. De eer-
ste les is in De Boei. De volgende 6 lessen zijn om de 14 dagen, 
om beurten bij een cursist thuis, waarbij dan de tuin van de be-
treffende cursist het uitgangspunt voor de les zal zijn. De volgen-
de onderwerpen komen aan bod: Definiëren wat ontwerpen is en 
hoe daarmee te beginnen. Het maken van een beplantingsplan. 
Het herkennen van planten. Vragen van cursisten over tuinpro-
blemen
1 donderdag 28 feb:19.30-21.30 uur in De Boei Vinkeveen
6 donderdagen 7-21 mrt, 4-18 apr, 2-16 mei: 09.30-11.30 uur 
 bij de cursisten thuis 
o.l.v. Marijke van Alphen
cursuskosten € 35,-

26. Ganzen van Nederland
In de winter overwinteren vele 10.000den ganzen in ons land, 
een groot deel van de populaties uit o.a. Spitsbergen zijn dan 
hier te gast. Maar hoe onderscheiden we de verschillende gan-
zensoorten nu van elkaar? Na de avondvullende lezing bent u 
zelf in staat om de meeste ganzen te herkennen-zowel in beeld 
als geluid leert u snel de belangrijkste kenmerken. In het twee-
de deel van de avond vertel ik u aan de hand van enkele voor-
beelden meer over de levenswijze en ecologie van de ganzen-
soorten.
1 vrijdag 20.00-22.30 uur
datum 1 maart.
o.l.v. Phil Koken
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

27. Haal meer uit je 
 spiegelreflexcamera
Bij een moderne digitale SRL (spiegelreflex) camera, uitgerust 
met technische hoogstandjes kan het ingewikkeld zijn om de juis-
te instellingen te vinden. Kennis van de mogelijkheden en weten 
wanneer je die kan toepassen, geven een foto vaak net dát ver-
schil bij uitzonderlijke situaties. Bij deze cursus leert u de functies 
van uw SRL camera kennen, zoals witbalans, sluitertijd, belich-
ting, kleurcorrecties, flitsen, het verschil tussen bv JPG- of RAW- 
bestanden en welke simpele maatregelen er voor zorgen dat u 
zich zeker voelt over uw camera en uw foto’s meerwaarde ge-
ven. Deze cursus is specifiek voor diegenen, die recent een eer-
ste spiegelreflex camera hebben gekocht en er meer over wil-
len weten.
4 maandagen 4-11-18-25 maart: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 23 maart: 13.30-16.00 uur
o.l.v. Björn Goud
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-
materiaalkosten € 3,-

28. Workshop Babymassage
Babymassage is een bijzondere manier om elkaar te leren ken-
nen. Baby’s worden rustiger en slapen regelmatiger. De mas-
sage heeft veelal een positieve uitwerking bij met name onrus-
tige, gevoelige baby’s die veel huilen, baby’s met de neiging tot 
overstrekken en baby’s met veel darmkrampjes. Babymassage 
is heerlijk ontspannend voor zowel ouder als kind. De massage is 
bedoeld voor baby’s van 6 weken tot ongeveer 9 maanden.
4 maandagen 16.30-17.15 uur
data 4-11-18-25 maart
o.l.v. Annemarijke Udo 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 20,-

29. Biljarten-1 
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor iedereen 
en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 tot in de 90 kun je het 
biljartspel beoefenen. We spelen in deze cursus het zogenaam-
de libre (vrije spel) met 3 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. Als 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 u 
met plezier te laten biljarten.
5 dinsdagen 19.00- 20.00 uur 
data 5-12-19-26 mrt, 2 apr.
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

30. Biljarten-2 
Zie informatie bij cursus 29.
5 dinsdagen 20.00-21.00 uur
data 5-12-19-26 mrt, 2 apr.
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

1. Italiaans voor gevorderden
Dit is een vervolg op de cursus Italiaans voor beginners. Als u de-
ze gevolgd hebt, kunt u prima in deze cursus instromen. Als u nog 
geen les van deze docent hebt gehad, is het sterk aan te raden 
op de cursusmarkt met hem te overleggen in welke groep u het 
beste past. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van het boek: 
“Allegro, Italiaans voor beginners”, ISBN nr. is 9789054515968. 
U dient het cursusboek zelf aan te schaffen, kosten € 40,-.
12 maandagen 19.30-21.15 uur
data 21-28 jan, 4-11-25 feb, 4-11 mrt, 
 8-15-22-29 apr, 6 mei
o.l.v. Luigi Rolfini 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 60,-

2. Fotoalbum maken 
 met digitale foto’s
Vroeger plakten we onze foto’s in en schreven we er leuke tek-
sten bij. Nu doen we hetzelfde, maar dan digitaal op de compu-
ter. In 1 avond leert u een fotoalbum maken met behulp van gra-
tis software. U leert de foto’s aan te passen aan de gewenste 
vorm, vergroten en verkleinen, effecten toepassen, teksten ma-
ken in elke kleur, grootte en lettertype. Ook de achtergronden 
leert u zelf te maken. Met de reader kunt u het thuis op uw gemak 
allemaal uitproberen en nadoen om zo uw eigen vakantieboek te 
maken met uw eigen omslag. De cursist moet wel vertrouwd zijn 
met het werken onder Windows.
1 maandag 20.00-22.00 uur
datum 21 januari
o.l.v. Queenie Reesinck
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 5,- 

3.  Yoga
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te her-
ontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefeningen 
soepel gehouden. Massage wordt toegepast waar dit nodig is. Ie-
der naar eigen mogelijkheden zonder te moeten presteren. Je 
leert om je te concentreren en om evenwicht te scheppen tussen 
lichaam en geest.
13 dinsdagen 10.00 -11.00 uur
data 22-29 jan, 5-12-26 feb, 5-12-19-26 mrt, 
 2-9-16-23 apr.
o.l.v. Mariëtte Prakke 
plaats De Boei, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 65,-

4.  Bridge voor halfgevorderden
Deze cursus heeft tot doel om uw bridgekennis verder op te fris-
sen en te verbreden. Veel aandacht wordt besteed aan compe-
titief bieden. Je leert hoe je moet omgaan met veelvuldig tus-
senbiedende tegenstanders. Thema’s als tempo, timing en 
signaleren komen aan de orde. Het biedsysteem wordt verder 
verfijnd met conventies als vierde kleur en negatief doublet. Af- 
en tegenspel komen ruim aan bod. Het oefenen staat centraal. 
Met deze kennis bent u prima voorbereid voor het spelen op een 
bridgeclub. Gebruik wordt gemaakt van het boek ‘Leer bridge 
met Berry Westra dl 4’ (ISBN: 90-749 50 655). U dient dit boek 
zelf aan te schaffen, kosten € 12,80.
10 dinsdagen 19.45-22.00 uur
data 22-29 jan, 5-12-26 feb,12-19-26 mrt, 2-9 apr.
o.l.v. Joop van Delft 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 1,-

Programma CursusProjeCt voorjaar 2013
 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT U OP DEZE PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

CURSUSMARKT VRIJDAG 18 JANUARI 2013 
VAN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Vanaf 19.30 
uur zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod en u het een en ander te 
laten zien.

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

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

Na de cursusmarkt:
 Bij de vestigingen van de Rabobank in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend 

 door het invullen van de éénmalige machtiging.
 Via internet door het invullen en opsturen van het inschrijvingsformulier op de website: 

 www.cursusproject.nl

Let op:
 De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen 

 via bank of internet.
 Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige 

 machtiging geïnd.
 U kunt zich niet telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of 

 kan bij te geringe deelname worden geannuleerd.

CONTACTPERSONEN
Auwert Dekker tel. 0297-261849 e-mail: auwert@casema.nl
Hans Leeuwerik tel. 06-52431473 e-mail: hansleeuwerik@xs4all.nl

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

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

DIT PROGRAMMA IS TOT STAND 
GEKOMEN MEDE DOOR DE STEUN VAN 
DE GEMEENTE DE RONDE VENEN EN 
RABOBANK RIJN EN VEENSTROMEN

5.  Lezing Mauve en Van Gogh
De lezing over Anton Mauve (1838-1888) en Vincent van Gogh 
(1853-1890 is gebaseerd op de tentoonstelling die georgani-
seerd werd in het Teylers Museum 2009-2010. Eerst zal aan-
dacht worden besteed aan de ontwikkeling van de schilder Anto-
nij (Anton) Mauve, vanaf zijn opleiding in Haarlem tot zijn eerste 
stappen in de natuur. Hij ging buiten schilderen in zijn eigen om-
geving in navolging van de Franse Barbizon-kunstenaars. In 
1871 betrok hij een atelier in Den Haag, waar hij een vooraan-
staande rol in het kunstleven zou spelen als lid van de “Haagse 
School”. Vincent van Gogh ging eind 1881 ongeveer drie weken 
bij hem in zijn atelier werken. Zijn invloed op Vincent, die the-
ma’s van Mauve overnam, was groot. Mauve liet hem in Scheve-
ningen schetsen, hij onderwees hem in de aquarel- en olieverf-
techniek. Onder Mauves leiding won Van Gogh aan vertrouwen.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 22 januari
o.l.v. Véronique Steijn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

6.  Engels voor beginners
Op een speelse manier gaan we Engels leren spreken. Dat doen 
we aan de hand van alledaagse situaties, bijv. om op vakantie 
iets te kunnen bestellen, of een kamer te boeken in een hotel, of 
een gesprek te voeren over van alles en nog wat. U krijgt daarbij 
enige basisgrammatica om de juiste woorden te leren kiezen. We 
gebruiken daarbij documentatie die de docent zal aanleveren.
10 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 23-30 jan, 6-13-27 feb, 6-13-20-27 mrt, 3 apr.
o.l.v. Zenja Damm 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 2,- 

7.  Italiaans voor beginners
Gedurende deze cursus leert u de voornaamste beginselen van 
de grammatica en maakt u zich de woordenschat van het alle-
daags Italiaans eigen. Het eerste gedeelte van de les wordt be-
steed aan de grammatica, het tweede deel aan de conversatie.
12 donderdagen 19.30 -21.15 uur
data 24-31 jan, 7-14-28 feb, 7-14 mrt, 
 4-11-18-25 apr, 2 mei.
o.l.v. Luigi Rolfini 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 60,-
materiaalkosten € 40,-

8.  Frans voor beginnende 
 gevorderden
Deze cursus is voor mensen die een basiskennis van het Frans 
hebben. De cursus is gebaseerd op een communicatieve aan-
pak. De lessen zijn levendig en interactief en doen een beroep 
op de spontaniteit van de cursist. Er worden concrete omstan-
digheden gecreëerd, waarin het Frans kan worden toegepast. De 
docente heeft Frans als moedertaal, is ervaren en gediplomeerd 
in het onderwijs Frans als tweede taal. Bij de lessen wordt ge-
bruik gemaakt van het boek: ‘Echo A2 Methode de français avec 
DVD-Rom inclus (Cle International)’. ISBN: 978-2-09-038567-0. 
U dient dit boek zelf aan te schaffen, kosten € 27,95.
10 maandagen 19.15-21.15 uur
data 28 jan, 4-11-25 feb, 4-11-18-25 mrt, 8-15 apr.
o.l.v. Myriam Bouzid 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-

9.  Fitness 
Fitness geeft u de mogelijkheid uw lichaam te trainen volgens 
een gevarieerd programma van hedendaagse trainingsmogelijk-
heden. De lessen worden veelal op muziek gegeven en de ver-
schillende manieren van fitnessactiviteiten-als aerobics, calla-
netics en diverse grondvormen van bewegen-vormen de basis 
van deze cursus. De opbouw van de lessen is als volgt: een war-
ming-up, de kern waarbij speciale aandacht aan een groep spie-
ren wordt gegeven, cooling-down, stretching en ontspanningsoe-
feningen. De cursus is niet aan leeftijd of conditie gebonden en 
kan zowel door dames als heren worden gevolgd. 
14 maandagen 20.15-21.30 uur
data 28 jan, 4-11-18-25 feb, 4-11-18-25 mrt, 
 8-15-22-29 apr, 6 mei
o.l.v. Ulco Wiersma 
plaats Veenlanden College, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

10. Spaans voor beginners
Weet u dat Spaans de tweede wereldtaal is, handig dus als u de 
taal meester bent. Na deze cursus kunt u een beperkte conver-
satie voeren. Zodat u zich bijvoorbeeld in een restaurant of aan 
de balie van een hotel goed verstaanbaar kunt maken.
10 dinsdagen 20.00-22.00 uur
data 29 jan, 5-12-26 feb, 5-12-19-26 mrt, 2-9 apr.
o.l.v. Marina van Es 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 7,50

11. Meditatie
Deze geleide meditaties zijn gericht op het bereiken van een die-
pere laag van geestelijke rust en ontspanning, waardoor zowel 
onze innerlijke groei als het verruimen van ons bewustzijn naar 
andere gebieden wordt ondersteund en aangemoedigd. Ge-
schikt zowel voor hen die dit wel eens willen ervaren, als voor de 
doorgewinterde meditatiebeoefenaars.
5 dinsdagen 20.00-22.00 uur
datum 29 jan, 12-26 feb, 12-26 mrt.
o.l.v. Tanja van de Moolen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

12. Spaans voor gevorderden
Deze cursus is voor een ieder die al enige basiskennis heeft 
van de Spaanse taal en graag zijn grammaticale basiskennis en 
spreekvaardigheid wil verbeteren.
10 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 30 jan, 6-13-27 feb, 6-13-20-27 mrt, 3-10 apr.
o.l.v. Marina van Es 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 7,50 

13. Zumba (voor jong en oud)
Zumba is op dit moment helemaal HOT! Zumba is een dance-
fitness workout op swingende Latijns-Amerikaanse muziek. De 
verschillende Latijns-Amerikaanse dansstijlen o.a. salsa, meren-
gue, samba komen aan bod en doen de heupen swingen. De op-
zwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat u 
niet eens door hebt dat u bezig bent met een geweldige training! 
De Zumba danspasjes zijn door jong en oud aan te leren en he-
lemaal niet moeilijk.
10 donderdagen 20.30-21.30 uur
data 31 jan, 7-14-28 feb, 7-14-21-28 mrt, 4-11 apr.
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 50,-

14. Workshop Bonbons maken
Wij gaan deze avond in een echte chocoladefabriek zelf bonbons, 
truffels en chocolaatjes maken. Onder deskundige leiding bent u 3 
uur flink aan het werk om uw eigen bonbons te maken, die u volle-
dig kunt afstemmen op uw eigen smaak. Alles wat u gemaakt heeft 
(ca. 7 ons p.p.), neemt u, fraai ingepakt, mee naar huis. Genoeg 
om zelf nog na te genieten en familie en vrienden te verwennen.
1 vrijdag 19.00-22.30 uur
datum 1 februari.
o.l.v. De Truffel
plaats Glazenmakersweg 2, Woerden
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 35,-

15. Kennismaken met de filosofie
Deze cursus is een vervolg op de najaarscursus van 2012. Aan 
de orde komen denkers en stromingen vanaf Descartes (17e 
eeuw). Belangrijke namen in deze cursus zijn Spinoza, Kant, 
Nietzsche, Heidegger en Levinas. U kunt deze cursus als een 
kennismaking beschouwen met de westerse denktraditie van de 
laatste eeuwen. Veel van onze denkwijzen, maar ook van onze 
overtuigingen en waarden vinden hun wortels in wereldbeelden 
die in de loop van de tijd in de geschiedenis van de filosofie zijn 
gevormd. U kunt aan deze (vervolg)cursus deelnemen, ook als u 
deel 1 niet heeft gevolgd. Er wordt van u geen voorkennis, noch 
voorbereiding verwacht. Van elke bijeenkomst wordt een samen-
vatting en literatuurverwijzing gemaakt.
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 6-20 feb, 6-20 mrt, 3 apr.
o.l.v. J.T.A. Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 25,-

16. Kralenbloemen maken
Leer unieke kralenbloemen maken! Met dun ijzerdraad en kleine 
kraaltjes maak je de mooiste creaties. Bij de workshop zullen we 
een afrikaans viooltje maken, deze is aan het einde van de avond 
af. Geef de kleur aan waarin je het viooltje wilt maken, de docen-
te zorgt voor het benodigde materiaal.
1 woensdag 20.00-22.30 uur
data 6 februari.
o.l.v. Ellen Duister 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 5,-

17.  Workshop Sushi
Tijdens deze workshop leert u onder het genot van groene thee 
en sake hoe u zelf sushi moet maken. U leert 4 verschillende 
soorten sushi bereiden, die tussendoor zullen worden opgege-
ten. Bij binnenkomst staat er een heerlijke Japanse zeewiersala-
de klaar waar we mee zullen starten. Tegen het einde van de su-
shi workshop krijgt u nog de gelegenheid om een echte sushi tray 
te vullen met de hapjes die u hebt leren maken. Zo kunt u later 
thuis nog lekker nagenieten van uw zelfgemaakte sushi hapjes. 
U krijgt een uitgebreide werkbeschrijving, met rolmatje, en stok-
jes en een aardigheidje mee naar huis.
1 donderdag 18.00-20.30 uur
datum 7 februari.
o.l.v. Simone Reijm
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 29,50 

18.  Kennismaken met Perfect Pilates
Dit is statische en dynamische spiertraining op ontspannen mu-
ziek. U krijgt sterke buikspieren, sterke lage rugspieren (bij rug-
klachten), betere controle bekkenbodem en ontspanning. Vol-
gens de 3 grootste Personal Trainers is het de beste work-out, 
gewaardeerd met het cijfer 9. Na afloop wordt een kopje thee of 
koffie geserveerd.
6 donderdagen 09.30-10.30 uur
data 7-14-28 feb, 7-14-21 mrt. 
o.l.v. John Rooseman (sportschool J-sports) 
plaats Industrieweg 38D (naast Karwei), 
 Mijdrecht
cursuskosten € 30,-

19. Fimokralen maken
Deze gezellige workshop is leuk om te doen en u gaat met een 
uniek sieraad naar huis! Het leuke van kralen maken van Fimo 
klei is dat u veel verschillende kralen kunt maken, en u bepaalt 
helemaal zelf hoe uw kraal eruit gaat zien! U kunt simpele kra-
len van één kleur maken, gemarmerde kralen, kralen met Stras 
steentjes, kralen op basis van uw eigen creativiteit. Na het kne-
den en in porties verdelen wordt met een breinaald een gat in de 
kraal gemaakt en aan beide kanten een verzilverde kern erin ge-
stoken. Na het afbakken kunt u de kralen eventueel lakken. We 
sluiten af met het rijgen van de kralen aan een veterketting. Klaar 
is uw unieke sieraad!
1 vrijdag 19.30-22.15 uur
datum 8 februari.
o.l.v. Chantal Zaat
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 15,-

20. Schilderen met koud 
 vloeibaar glas
Het voorjaar hangt in de lucht, ook bij deze unieke workshop 
waarbij u door middel van een eenvoudige techniek met glas op 
glas verft! U beschildert twee (tapas-) schaaltjes. Hierbij kunt u 
kiezen uit drie modellen; ruit, druppel en driehoek. Naar gelang 
uw ontwerp zijn verschillende eenvoudige technieken mogelijk. 
Het is verstandig thuis al over het ontwerp na te denken en even-
tueel wat ruwe schetsen te maken zodat u zich tijdens de work-
shop goed kan concentreren op de uitvoering. De werkstukken 
worden in eigen atelier in een glasoven bij hoge temperatuur “ge-
fused”, d.w.z. de verf wordt in het glas gebrand en de glasplaat 
krijgt zijn uiteindelijke vorm. Het eindresultaat is een prachtig 
werkstuk, waarmee u veel bewondering zult oogsten. De datum 
en plaats voor het ophalen van de werkstukken worden tijdens 
de workshop bekend gemaakt. Alle materialen (glasplaat, verf 
etc.) en de afwerking zijn bij de prijs inbegrepen. Deze workshop 
is een goede gelegenheid om kennis te maken met deze relatief 
nieuwe techniek. Zie ook www.brusselsglas.nl.
1 maandag 19.30-22.00 uur
datum 11 februari.
o.l.v. Chris Brussel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 22,50 

21. Workshop Lachyoga-1
In deze workshop gaan we actief aan de slag met onze lachspie-
ren. Lachpsycholoog drs. Alida van Leeuwen laat u kennismaken 
met het bijzondere concept “Laugh for no reason” ( lachen zon-
der reden) van de arts dr. Madan Kataria. Deze arts vindt lachen 
te belangrijk om afhankelijk te zijn van humor. Hij heeft daarom in 
1995 een aantal lachoefeningen ontwikkeld. De oefeningen wor-
den afgewisseld met eenvoudige ademhalings-, rek- en strek-
oefeningen. Ook een speciaal handklapritme is een belangrijk 
terugkerend onderdeel. De workshop is actief en vrolijk. De oefe-
ningen worden voor een groot deel staand gedaan, maar indien 
gewenst kunt u ook zittend deelnemen. We sluiten af met een 
lachmeditatie en een ontspannende liggende meditatie.
1 maandag 20.00-22.00 uur
datum 11 februari.
o.l.v. Alida van Leeuwen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

22. Djembé
De djembé is een met de hand bespeelde, bekervormige trom-
mel, afkomstig uit West-Afrika. De docent leert u hoe de ritmes 
heten en waar het ritme over gaat. Uiteraard leert u ook de trom-
mel bespelen en hoe u 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 ont-
staat. Zo maakt u kennis met de sfeer en de ritmes uit Guinee.
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 13-20-27 feb, 6-13 mrt.
o.l.v. Amara Diabate
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-
materiaal kosten € 25,-



48. 400 jaar Grachtengordel 
 Amsterdam
Amsterdam viert dit jaar 400 jaar grachtengordel. In 1613 werd 
begonnen met de aanleg van het Nieuwe Werck, de uitbreiding 
van de stad, vanaf de Herengracht tot de Singelgracht (niet te 
verwarren met het Singel) tot ongeveer de Leidsegracht. In de 
tweede helft van die eeuw werd de voortzetting van de grach-
tengordel tot de Oostelijke Eilanden gerealiseerd. Naar aanlei-
ding van deze gebeurtenis en de tentoonstelling over de Gouden 
Eeuw in het Amsterdam Museum worden de diverse uitbreidin-
gen van de stad uit de doeken gedaan, waarbij behalve veel to-
pografisch materiaal ook de architectuur een grote rol zal spelen. 
In aansluiting op deze lezingen maken wij een wandeling door de 
stad beginnend in het Amsterdam Museum.
2 donderdagen 18-25 april: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 27 april:12.00-14.00 uur 
o.l.v. Jean van Tongeren 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 15,-

49.  Lezing “Schuld en Boete”
Sinds enkele jaren kampt de westerse wereld met de schulden-
crisis. Onze meest begaafde rekenmeesters zoals Jan Kees 
de Jager en zijn opvolger in het nieuwe kabinet proberen uit al-
le macht de crisis te bezweren. Maar ondertussen stelt de crisis 
ons ook voor een persoonlijke vraag: Welke rol speelt welvaart 
in ons leven? Hoeveel hebben we echt nodig? We kijken hoe de 
grote filosofen (sommigen rijk, sommigen arm) hebben gedacht 
over welvaart en de verdeling daarvan.
1 vrijdag 19.00 -21.00 uur
datum 19 april
o.l.v. Harm Schoonekamp 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

50.  Wandelen in Amsterdam-2 
Van Frederiksplein naar Thorbeckeplein. Nadat we fictief kennis 
hebben gemaakt met Prins Frederik (1798-1881) slenteren we 
naar de Reguliersgracht en de Prinsengracht, een schitterend, 
verstild stukje Amsterdam. Via het Amstelveld gaan we naar de 
Keizersgracht en Heerengracht. Op het gedeelte dat wij gaan 
bekijken, staan rijk versierde panden, de zichtbare rijkdom van 
de Gouden Eeuw. Hoewel: in de periode dat hier gebouwd werd 
diende zich een recessie aan, de gevolgen van het Rampaar 
(1672) en politiek gekrakeel knabbelden aan de welstand. Vlak 
voor wij de wandeling met een stukje geschiedenis beëindigen 
door aandacht te schenken aan Jan Rudolf Thorbecke (1798-
1872) wandelen we langs een haringstal met de lekkerste Hol-
landse Nieuwe van Amsterdam (volgens onze gids). Pak een ha-
ring bij de staart, doop hem in de uitjes en onderga de sensatie 
van het zilte. Ook dat is Amsterdam!
1 zaterdag 10.00-13.00 uur
datum 20 april.
o.l.v. Dick Keijzer
verzamelen Frederiksplein (tramhalte lijn 4), 
 Amsterdam
cursuskosten € 5,-

51.  Zen Meditatie
Deze avond kan je kennis maken met de “meditatie zonder 
vorm” die de basis is van ieder spiritueel pad en het hoe en waar-
om van Zen in de moderne wereld. Door aanwezig te zijn in het 
moment ontdek je de stilte en ruimte binnen de drukte van het al-
ledaagse leven. Het huidige moment draagt de vrede en tevre-
denheid waar we vaak naar op zoek zijn al in zich. Als we dat in-
zien worden we minder afhankelijk van omstandigheden, minder 
gedreven tot prestatie en efficiënter in dagelijkse bezigheden.
1 donderdag 20.00-21.30 uur
datum 25 april.
o.l.v. Hakuun
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

52. Introductie Zeilles kinderen
Heb je nog nooit gezeild? Of ben je nog nooit bij onze zeilschool 
geweest? Schrijf je dan in voor één of meer “Introductiedagen”. 
Eenmaal op het water krijg je vanzelf dat ‘zeilgevoel’. “Plezier in 
het zeilen”, dat staat centraal in onze manier van lesgeven. Je 
gaat onder begeleiding van een instructeur met 6 kinderen, elk in 
een eigen optimist, het water op. Na afloop van deze introductie-
cursus hopen we dat ook jij bent gevallen voor de zeilsport.
1 zaterdag 09.30 -17.00 uur
datum 27 april.
o.l.v. Zeilschool Vinkeveense plassen
plaats Herenweg 144, Vinkeveen 
cursuskosten € 15,-
materiaalkosten € 15,-

53. Haal meer uit je 
 compact-camera
Een moderne compact-camera kent veel technische hoogstand-
jes. Het kan ingewikkeld zijn om de juiste instellingen voor een 
bepaalde situatie te vinden. Kennis van de mogelijkheden en 
weten wanneer je die kan toepassen geven een foto vaak net 
dát verschil bij uitzonderlijke situaties. U leert de functies van uw 
compact-camera kennen, zoals witbalans, sluitertijd, belichting, 
kleurcorrecties, flitsen, fotobestand formaten en voorinstellingen. 
Deze cursus is specifiek voor diegenen, die een eerste digitale 
compact-camera hebben gekocht en er meer over willen weten.
2 maandagen 13-20 mei: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 18 mei: 13.30-16.00 uur
o.l.v. Björn Goud
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 15,-
materiaalkosten € 3,-

54. Introductie Zeilles volwassenen
Bent u gek op wind en water, krijgt u kriebels als u boten ziet 
en lijkt het u leuk om zeilles te krijgen van ervaren zeilers…dan 
is deze kennismakingsles helemaal iets voor u. Onder begelei-
ding van een ervaren instructeur gaat u het water op in een valk. 
Aan boord zitten 4 cursisten en de instructeur. Gedurende 2½ 
uur worden de beginselen van het zeilen uitgelegd. 
1 dinsdag 19.00 -21.30 uur
datum 14 mei
o.l.v. Zeilschool Vinkeveense plassen
plaats Herenweg 144, Vinkeveen 
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 7,50

55.  Beeldenroute Weesp
De afgelopen jaren is de gemeente Weesp verrijkt met een aan-
tal nieuwe beelden in de openbare ruimte. Tijdens de rondwan-
deling door het historische centrum bekijken we een aantal van 
deze nieuwe beelden, afgewisseld door al wat oudere beelden. 
Yuri van der Linden schrijft maandelijks in het Weesper Nieuws 
over deze beelden, en ontving hiervoor de Aanmoedigingsprijs 
2012 van de Stichting Weesper Kunst en Cultuur.
1 zaterdag 14.00-15.30 uur
datum 18 mei
o.l.v. Yuri van der Linden
verzamelen Café ’t Heertje, Herengracht 22 te Weesp
cursuskosten € 5,-

1 donderdag 20.00-22.00 uur
datum 4 april
o.l.v. Dick van Toorn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

41.  Nabewerking digitale RAW-foto’s
We gaan in op het laden, selecteren, verwerken en bewerken 
van foto’s, het aanpassen van de witbalans en kleurzweem, ex-
porteren, ruisonderdrukken, verscherpen, tinten, levendigheid, 
vignettering etc. Alle functies worden besproken en uitgelegd aan 
de hand van uw RAW-opnames. U kunt eventueel uw eigen lap-
top meenemen met de software Lightroom of Photoshop (ele-
ments). Zonder laptop zijn de lessen ook te volgen.
4 maandagen 20.00-22.00 uur
data 8-15-22-29 april
o.l.v. Björn Goud
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 20,-

42.  Chakra’s
Het woord ‘chakra’ betekent wiel of wervelingen van energie. 
Doordat elke chakra verbonden is met bepaalde kleuren, symbo-
len, mantra’s ( klanken geladen met positieve energie), elemen-
ten, zintuigen, delen van ons lichaam, kunnen we door het in ba-
lans brengen van onze chakra’s een positieve invloed hebben op 
onze gezondheid. Op deze avonden krijgt u informatie over de 
7 hoofdchakra’s en wat we kunnen doen om de balans te her-
stellen.
2 maandagen 20.00-22.00 uur
data 8-15 april
o.l.v. Tanja van der Moolen 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 1,- 

43.  Fotografie
In 8 avonden leer je: - hoe je toestel werkt. Wat doen al die knop-
pen, functies, en programma’s? - hoe je betere en mooiere fo-
to’s kan maken, door inhoud, compositie en presentatie. - hoe je 
je foto’s kan verbeteren, door gebruik van basale computer be-
werking. - de geheimen van pixels, ISO, WB, gamma, en histo-
grammen! Er zijn ook foto opdrachten met opbouwende kritiek 
over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel de Haar 
gepland.
8 dinsdagen 9-16-23 apr, 7-14-28 mei, 
 4-11 juni:20.00-22.00 uur
1 zaterdag 25 mei: 09.30-13.00 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 45,-
materiaalkosten € 2,- + entree de Haar of MJK

44.  Film van een rondreis door China
In vogelvlucht gaan we via Sjanghai en de tuinen van Suzhou 
naar de rijstvelden bij Ping An. Vandaar gaan we door het karat-
gebergte over de Li-rivier naar Yangshuo. Via het Stenen Woud 
bij Kunming belanden we in Lijang. Daar bezoeken we per fiets 
een van de minderheden in China. Via de panda’s in Chengdu en 
het terracottaleger in Xi An belanden we tenslotte in Peking. Daar 
zien we o.a. de Muur, het Verboden Paleis, de tempel van de He-
mel en het Zomerpaleis.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 10 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

45.  Workshop schetsen, 
 thuis of onderweg
Je ziet ze wel eens, van die prachtig geschreven en getekende 
reisverslagen van creatieve mensen. Vol met krabbeltjes van leu-
ke dingen op vakantie gezien en beleefd. Dat kunt u ook maken!
In deze workshop leren we de basis van het tekenen en waar je 
naar kijkt om zelf op vakantie van die leuke krabbeltjes te ma-
ken. Dit doen we meteen in ons 1e eigen krabbelboekje, zodat al-
les wat we geleerd hebben meteen vast gelegd wordt om na te 
zien in de toekomst. We proberen 2 lessen buiten te doen als het 
weer mee zit.
3 woensdagen 10.00-12.00 uur
data 10-17-24 april
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 15,-
materiaalkosten € 15,-

46. Wandelen in Amsterdam-1 
In het voetspoor van Pierre Cuypers.Onder dit motto wandelen 
we door de buurt rond de Vondelstraat en het Vondelpark waar 
bouwmeester P.J.H. Cuypers (1827-1921) gedurende zijn Am-
sterdamse periode van 1865 tot 1894 gewoond en gewerkt heeft. 
Naast deze Cuypers ontmoeten we ook denkbeeldig zijn neef 
(Eduard), zoon (Jos) en kleinzoon (Pierre). Om de kans op per-
soonsverwisselingen nog groter te maken krijgen we ook bouw-
werken te zien van de gebroeders Tjeerd en Roelof Kuipers. 
Kortom enige chaos lijkt niet uit te sluiten, doch dat is schijn. De 
Vondelstraat en omgeving is een rustige, overzichtelijke, maar 
bovenal fascinerende buurt waar de grandeur van het einde van 
de 19e eeuw nog steeds zichtbaar is.
1 donderdag 10.00-13.00 uur
datum 11 april
o.l.v. Dick Keijzer
verzamelen Leidseplein, bij fontein American Hotel, 
 Amsterdam
cursuskosten € 5,-

47. Van Eesterenmuseum, Amsterdam 
Voor de bouw van de tuinsteden lag aan de westkant van Amster-
dam een uitgestrekt weidegebied. Om deze polders voor nieuw-
bouw geschikt te maken, werden ze opgehoogd met een dik 
pakket zand. Dat zand werd gewonnen door het uitgraven van 
de Sloterplas, en later door het vergroten van de Nieuwe Meer. 
De eerste huizen stonden in een grote zandvlakte waar de wind 
vrij spel had; zandstormen bliezen het zand de huizen binnen. 
Nieuw-West was lang één groot bouwterrein, zonder enig groen 
De tentoonstelling toont foto’s, documenten en amateurfilmpjes 
over het dagelijks leven in de verschillende wijken tussen 1951 
en 1970. Een terugblik op de jeugdjaren van Nieuw-West, tus-
sen herinnering en geschiedenis. We maken tevens een wande-
ling door de wijk en bezichtigen een pas gereed gekomen model-
woning in de jaren 50-stijl. 
1 vrijdag 13.45-15.45 uur
datum 12 april.
o.l.v. Gids Van Eesterenmuseum
plaats Burg. De Vlugtlaan 125, Amsterdam
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten entree museum

31.  Biljarten-3 
Zie informatie bij cursus 29.
5 dinsdagen 21.00-22.00 uur
data 5-12-19-26 mrt, 2 apr.
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

32.  Workshop Intuitief schilderen
Het is heerlijk om met acrylverf te werken omdat je door kunt wer-
ken terwijl je nog inspiratie hebt. Je kunt dus je gevoelens mak-
kelijk tot uiting brengen. We werken met kleur en vorm. We wer-
ken op papier en op doek. Je hebt geen ervaring nodig.
4 woensdagen 13.30-15.30 uur
data 6-13-20-27 maart
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei , Vinkeveen 
cursuskosten € 20,-
materiaalkosten € 15,-

33.  Vilten sjaal op zijden ondergrond
Iedereen is wel eens op zoek geweest naar een bijzondere sjaal 
voor bij dit unieke bloesje of speciale colbertje. Niet gevonden. 
Maak hem dan zelf. We vilten de sjaal op een zijden ondergrond. 
De kleur van de zijden sjaal gaan jullie bij het inschrijven uitzoe-
ken. Dus denk alvast erover na. Een ding is zeker, NIEMAND 
heeft zo een sjaal 
1 zaterdag 10.00-14.00 uur
datum 9 maart.
o.l.v. Simone Reiners
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 25,- 

34.  Workshop haken met plastic
Kennismaken met plastic, plastic zakken een tweede leven ge-
ven. Een leuke nieuwe hobby? Van plastic zakjes gaan we een 
draad leren knippen en vervolgens het gevoel erbij krijgen hoe 
dit haakt. Om er een beetje in te komen, beginnen we met dunne 
zakjes bv. van Blokker , Hema, Kruidvat etc.Van deze dunne zak-
jes gaan we een leuk hoesje voor de mobiel haken. Neem je mo-
biel ook mee voor de maat, een patroontje ervan is inclusief. Als 
u deze techniek beheerst, kunt u overstappen op mandjes, tas-
sen en andere hebbedingetjes.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 13 maart.
o.l.v. Trudy Noordergraaf
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

35.  Deuren bekijken in Utrecht 
Deuren vormen een detail van een gebouw. Deze anderhalf uur 
durende wandeling laat zien hoe de ontwikkeling in de architec-
tuur zich weerspiegelt in deze details.
1 zondag 13.25-15.00 uur
datum 17 maart.
o.l.v. Gilde Utrecht 
verzamelen RonDom, Domplein 9, Utrecht
cursuskosten € 5,-

36.  Paasarrangement
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding van Peter 
en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor Pasen maken. Dit tafel-
stuk zal zeker een eyecatcher in uw woning worden.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 19 maart.
o.l.v. Peter en Trudy Bon
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 27,50 

37.  Audio-visuele show “Jeruzalem”
De stad was de oude hoofdstad van het koninkrijk Israël, na de 
scheuring de hoofdstad van het koninkrijk Judea en later van het 
Latijnse Koninkrijk Jeruzalem. Het is één van de meest omstre-
den gebieden ter wereld. Als een duizenden jaren oude stad is 
het een bakermat van het Jodendom en het Christendom. De 
stad of plaatsen erin worden door volgelingen van deze twee re-
ligies maar ook door de islam als heilig beschouwd. De uit na-
tuursteen opgetrokken stad trekt jaarlijks honderdduizenden pel-
grims en toeristen. In het geboden programma-met vloeiende 
beelden en mooie muziek-trekken de stad en het Joods, Christe-
lijk en Islamitisch religieus erfgoed aan oog en oor voorbij. 
1 donderdag 20.00-22.30 uur
datum 21 maart.
o.l.v. Henk Butink 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

38.  Workshop Lachyoga-2
Zie de informatie bij cursus 21.
1 dinsdag 13.30-15.30 uur
datum 26 maart. 
o.l.v. Alida van Leeuwen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

39. Kennismaking met Mindfulness
Mindfulness is een manier om meer in het huidige moment te le-
ven en daarvan te genieten, in plaats van te piekeren over wat is 
geweest of nog moet komen. Dit gaat dmv. praktische meditatie-
ve- en bewegingsoefeningen. In deze workshop komen de ach-
tergronden van mindfulness aan de orde, de zin en de onzin, de 
effecten, de wetenschappelijke bevindingen en de neurobiologi-
sche aspecten. Natuurlijk gaan we niet alleen praten, maar voor-
al ook ervaren, proeven aan de oefeningen.
1 donderdag 20.00-22.00 uur
datum 28 maart
o.l.v. Nelleke Doornebal
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

40. Presentatie over Costa Rica
Costa Rica “Pura Vida!”... ”Lekker Leven” is het motto van de 
Costa Ricanen en u gaat het mee beleven. Op een rondreis door 
alle streken van het tropische Costa Rica komen de boeiende 
cultuur en levenswijze van de mensen en de schitterende natuur 
in beeld. De reis begint in de hoofdstad San José, met een be-
zoek aan kleurrijke markten en musea waarin de boeiende ge-
schiedenis tot leven komt. Dan een boottocht naar de ongerepte 
natuur van de Caribische kust, waar schilpadden eieren leggen 
en apen in de bomen spelen. Per eigen vervoer naar de vulkanen 
in het binnenland, de nevelwouden en de mangrovebossen aan 
de kusten van de Grote Oceaan. Op dwaaltochten door oerbos-
sen zien we vele bijzondere zoogdieren, reptielen, vogels en in-
secten. Heel uniek en bijzonder zijn de opnamen van springen-
de walvissen, giftige kikkers en andere bijzondere dieren in een 
overweldigende planten- en bloemenpracht. De Quetzal is Costa 
Rica’s nationale en mooiste vogel, moeilijk te vinden, maar het is 
gelukt! Tijdens de hele reis zien we de Costa Ricanen bezig met 
hun pure leefstijl, zoals veedrijven, pottenbakken, zeevissen en 
natuurbeheer. Ook hun folklore en bijzondere humor komen uit-
gebreid in beeld. 

23. Workshop Zilverklei
Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditionele technie-
ken van het edelsmeden, de meest geweldige sieraden maken. 
Zilverklei is op dezelfde manier verwerkbaar als klei, daarom de 
naam zilverklei. Je kunt het kneden, uitrollen, snijden, stempelen 
etc. Na het vormen en drogen, kun je het sieraad bewerken met 
vijltjes, graveermesjes en schuurdoekjes. Als het sieraad naar 
wens is bewerkt wordt het gebakken. De zilverklei wordt hierdoor 
omgezet in 99,9% puur zilver. Hierna bereik je door het te polijs-
ten een prachtig glanzend resultaat. 
1 zaterdag 12.00 -16.30 uur
datum 16 februari.
o.l.v. Ann Robles
plaats Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 45,-

24.  Kunstgeschiedenis: 
 Van Adam tot David
De eerste boeken uit het Oude Testament zullen aan de hand 
van vroeg- en laatmiddeleeuwse en 16e en 17e eeuwse schil-
ders uit de doeken worden gedaan. Beginnend met Genesis wor-
den de Schepping, de ark van Noach, de Toren van Babel, de 
geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob en het verhaal van 
Jozef belicht. Na Exodus met o.m. de verovering van het Heilig 
Land vervolgen we met de verhalen van Richteren om uiteindelijk 
bij Koningen te eindigen met David en Salomo. 
4 donderdagen 20.00-22.00 uur
data 28 feb, 7-14-21 mrt.
o.l.v. Jean van Tongeren 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 20,-

25.  Tuinontwerp en beplanting
Droom je ook iedere winter van een prachtige tuin en ga je in het 
voorjaar vol goede moed aan ’t schoonmaken en hergroeperen 
van planten? Je koopt er nog wat bij en toch blijf je twijfelen. Stel 
dat er iemand in jouw tuin komt lesgeven, je wijst op de sterke 
punten en je leert kijken naar de minder sterke en je leert hoe je 
dat kunt veranderen. Op deze manier stel ik me de lessen voor.
Je gaat deel uitmaken van een groep van 6 personen. De eer-
ste les is in De Boei. De volgende 6 lessen zijn om de 14 dagen, 
om beurten bij een cursist thuis, waarbij dan de tuin van de be-
treffende cursist het uitgangspunt voor de les zal zijn. De volgen-
de onderwerpen komen aan bod: Definiëren wat ontwerpen is en 
hoe daarmee te beginnen. Het maken van een beplantingsplan. 
Het herkennen van planten. Vragen van cursisten over tuinpro-
blemen
1 donderdag 28 feb:19.30-21.30 uur in De Boei Vinkeveen
6 donderdagen 7-21 mrt, 4-18 apr, 2-16 mei: 09.30-11.30 uur 
 bij de cursisten thuis 
o.l.v. Marijke van Alphen
cursuskosten € 35,-

26. Ganzen van Nederland
In de winter overwinteren vele 10.000den ganzen in ons land, 
een groot deel van de populaties uit o.a. Spitsbergen zijn dan 
hier te gast. Maar hoe onderscheiden we de verschillende gan-
zensoorten nu van elkaar? Na de avondvullende lezing bent u 
zelf in staat om de meeste ganzen te herkennen-zowel in beeld 
als geluid leert u snel de belangrijkste kenmerken. In het twee-
de deel van de avond vertel ik u aan de hand van enkele voor-
beelden meer over de levenswijze en ecologie van de ganzen-
soorten.
1 vrijdag 20.00-22.30 uur
datum 1 maart.
o.l.v. Phil Koken
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

27. Haal meer uit je 
 spiegelreflexcamera
Bij een moderne digitale SRL (spiegelreflex) camera, uitgerust 
met technische hoogstandjes kan het ingewikkeld zijn om de juis-
te instellingen te vinden. Kennis van de mogelijkheden en weten 
wanneer je die kan toepassen, geven een foto vaak net dát ver-
schil bij uitzonderlijke situaties. Bij deze cursus leert u de functies 
van uw SRL camera kennen, zoals witbalans, sluitertijd, belich-
ting, kleurcorrecties, flitsen, het verschil tussen bv JPG- of RAW- 
bestanden en welke simpele maatregelen er voor zorgen dat u 
zich zeker voelt over uw camera en uw foto’s meerwaarde ge-
ven. Deze cursus is specifiek voor diegenen, die recent een eer-
ste spiegelreflex camera hebben gekocht en er meer over wil-
len weten.
4 maandagen 4-11-18-25 maart: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 23 maart: 13.30-16.00 uur
o.l.v. Björn Goud
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-
materiaalkosten € 3,-

28. Workshop Babymassage
Babymassage is een bijzondere manier om elkaar te leren ken-
nen. Baby’s worden rustiger en slapen regelmatiger. De mas-
sage heeft veelal een positieve uitwerking bij met name onrus-
tige, gevoelige baby’s die veel huilen, baby’s met de neiging tot 
overstrekken en baby’s met veel darmkrampjes. Babymassage 
is heerlijk ontspannend voor zowel ouder als kind. De massage is 
bedoeld voor baby’s van 6 weken tot ongeveer 9 maanden.
4 maandagen 16.30-17.15 uur
data 4-11-18-25 maart
o.l.v. Annemarijke Udo 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 20,-

29. Biljarten-1 
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor iedereen 
en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 tot in de 90 kun je het 
biljartspel beoefenen. We spelen in deze cursus het zogenaam-
de libre (vrije spel) met 3 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. Als 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 u 
met plezier te laten biljarten.
5 dinsdagen 19.00- 20.00 uur 
data 5-12-19-26 mrt, 2 apr.
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

30. Biljarten-2 
Zie informatie bij cursus 29.
5 dinsdagen 20.00-21.00 uur
data 5-12-19-26 mrt, 2 apr.
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

1. Italiaans voor gevorderden
Dit is een vervolg op de cursus Italiaans voor beginners. Als u de-
ze gevolgd hebt, kunt u prima in deze cursus instromen. Als u nog 
geen les van deze docent hebt gehad, is het sterk aan te raden 
op de cursusmarkt met hem te overleggen in welke groep u het 
beste past. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van het boek: 
“Allegro, Italiaans voor beginners”, ISBN nr. is 9789054515968. 
U dient het cursusboek zelf aan te schaffen, kosten € 40,-.
12 maandagen 19.30-21.15 uur
data 21-28 jan, 4-11-25 feb, 4-11 mrt, 
 8-15-22-29 apr, 6 mei
o.l.v. Luigi Rolfini 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 60,-

2. Fotoalbum maken 
 met digitale foto’s
Vroeger plakten we onze foto’s in en schreven we er leuke tek-
sten bij. Nu doen we hetzelfde, maar dan digitaal op de compu-
ter. In 1 avond leert u een fotoalbum maken met behulp van gra-
tis software. U leert de foto’s aan te passen aan de gewenste 
vorm, vergroten en verkleinen, effecten toepassen, teksten ma-
ken in elke kleur, grootte en lettertype. Ook de achtergronden 
leert u zelf te maken. Met de reader kunt u het thuis op uw gemak 
allemaal uitproberen en nadoen om zo uw eigen vakantieboek te 
maken met uw eigen omslag. De cursist moet wel vertrouwd zijn 
met het werken onder Windows.
1 maandag 20.00-22.00 uur
datum 21 januari
o.l.v. Queenie Reesinck
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 5,- 

3.  Yoga
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te her-
ontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefeningen 
soepel gehouden. Massage wordt toegepast waar dit nodig is. Ie-
der naar eigen mogelijkheden zonder te moeten presteren. Je 
leert om je te concentreren en om evenwicht te scheppen tussen 
lichaam en geest.
13 dinsdagen 10.00 -11.00 uur
data 22-29 jan, 5-12-26 feb, 5-12-19-26 mrt, 
 2-9-16-23 apr.
o.l.v. Mariëtte Prakke 
plaats De Boei, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 65,-

4.  Bridge voor halfgevorderden
Deze cursus heeft tot doel om uw bridgekennis verder op te fris-
sen en te verbreden. Veel aandacht wordt besteed aan compe-
titief bieden. Je leert hoe je moet omgaan met veelvuldig tus-
senbiedende tegenstanders. Thema’s als tempo, timing en 
signaleren komen aan de orde. Het biedsysteem wordt verder 
verfijnd met conventies als vierde kleur en negatief doublet. Af- 
en tegenspel komen ruim aan bod. Het oefenen staat centraal. 
Met deze kennis bent u prima voorbereid voor het spelen op een 
bridgeclub. Gebruik wordt gemaakt van het boek ‘Leer bridge 
met Berry Westra dl 4’ (ISBN: 90-749 50 655). U dient dit boek 
zelf aan te schaffen, kosten € 12,80.
10 dinsdagen 19.45-22.00 uur
data 22-29 jan, 5-12-26 feb,12-19-26 mrt, 2-9 apr.
o.l.v. Joop van Delft 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 1,-

Programma CursusProjeCt voorjaar 2013
 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT U OP DEZE PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

CURSUSMARKT VRIJDAG 18 JANUARI 2013 
VAN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Vanaf 19.30 
uur zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod en u het een en ander te 
laten zien.

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

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

Na de cursusmarkt:
 Bij de vestigingen van de Rabobank in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend 

 door het invullen van de éénmalige machtiging.
 Via internet door het invullen en opsturen van het inschrijvingsformulier op de website: 

 www.cursusproject.nl

Let op:
 De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen 

 via bank of internet.
 Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige 

 machtiging geïnd.
 U kunt zich niet telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of 

 kan bij te geringe deelname worden geannuleerd.

CONTACTPERSONEN
Auwert Dekker tel. 0297-261849 e-mail: auwert@casema.nl
Hans Leeuwerik tel. 06-52431473 e-mail: hansleeuwerik@xs4all.nl

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

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

DIT PROGRAMMA IS TOT STAND 
GEKOMEN MEDE DOOR DE STEUN VAN 
DE GEMEENTE DE RONDE VENEN EN 
RABOBANK RIJN EN VEENSTROMEN

5.  Lezing Mauve en Van Gogh
De lezing over Anton Mauve (1838-1888) en Vincent van Gogh 
(1853-1890 is gebaseerd op de tentoonstelling die georgani-
seerd werd in het Teylers Museum 2009-2010. Eerst zal aan-
dacht worden besteed aan de ontwikkeling van de schilder Anto-
nij (Anton) Mauve, vanaf zijn opleiding in Haarlem tot zijn eerste 
stappen in de natuur. Hij ging buiten schilderen in zijn eigen om-
geving in navolging van de Franse Barbizon-kunstenaars. In 
1871 betrok hij een atelier in Den Haag, waar hij een vooraan-
staande rol in het kunstleven zou spelen als lid van de “Haagse 
School”. Vincent van Gogh ging eind 1881 ongeveer drie weken 
bij hem in zijn atelier werken. Zijn invloed op Vincent, die the-
ma’s van Mauve overnam, was groot. Mauve liet hem in Scheve-
ningen schetsen, hij onderwees hem in de aquarel- en olieverf-
techniek. Onder Mauves leiding won Van Gogh aan vertrouwen.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 22 januari
o.l.v. Véronique Steijn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

6.  Engels voor beginners
Op een speelse manier gaan we Engels leren spreken. Dat doen 
we aan de hand van alledaagse situaties, bijv. om op vakantie 
iets te kunnen bestellen, of een kamer te boeken in een hotel, of 
een gesprek te voeren over van alles en nog wat. U krijgt daarbij 
enige basisgrammatica om de juiste woorden te leren kiezen. We 
gebruiken daarbij documentatie die de docent zal aanleveren.
10 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 23-30 jan, 6-13-27 feb, 6-13-20-27 mrt, 3 apr.
o.l.v. Zenja Damm 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 2,- 

7.  Italiaans voor beginners
Gedurende deze cursus leert u de voornaamste beginselen van 
de grammatica en maakt u zich de woordenschat van het alle-
daags Italiaans eigen. Het eerste gedeelte van de les wordt be-
steed aan de grammatica, het tweede deel aan de conversatie.
12 donderdagen 19.30 -21.15 uur
data 24-31 jan, 7-14-28 feb, 7-14 mrt, 
 4-11-18-25 apr, 2 mei.
o.l.v. Luigi Rolfini 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 60,-
materiaalkosten € 40,-

8.  Frans voor beginnende 
 gevorderden
Deze cursus is voor mensen die een basiskennis van het Frans 
hebben. De cursus is gebaseerd op een communicatieve aan-
pak. De lessen zijn levendig en interactief en doen een beroep 
op de spontaniteit van de cursist. Er worden concrete omstan-
digheden gecreëerd, waarin het Frans kan worden toegepast. De 
docente heeft Frans als moedertaal, is ervaren en gediplomeerd 
in het onderwijs Frans als tweede taal. Bij de lessen wordt ge-
bruik gemaakt van het boek: ‘Echo A2 Methode de français avec 
DVD-Rom inclus (Cle International)’. ISBN: 978-2-09-038567-0. 
U dient dit boek zelf aan te schaffen, kosten € 27,95.
10 maandagen 19.15-21.15 uur
data 28 jan, 4-11-25 feb, 4-11-18-25 mrt, 8-15 apr.
o.l.v. Myriam Bouzid 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-

9.  Fitness 
Fitness geeft u de mogelijkheid uw lichaam te trainen volgens 
een gevarieerd programma van hedendaagse trainingsmogelijk-
heden. De lessen worden veelal op muziek gegeven en de ver-
schillende manieren van fitnessactiviteiten-als aerobics, calla-
netics en diverse grondvormen van bewegen-vormen de basis 
van deze cursus. De opbouw van de lessen is als volgt: een war-
ming-up, de kern waarbij speciale aandacht aan een groep spie-
ren wordt gegeven, cooling-down, stretching en ontspanningsoe-
feningen. De cursus is niet aan leeftijd of conditie gebonden en 
kan zowel door dames als heren worden gevolgd. 
14 maandagen 20.15-21.30 uur
data 28 jan, 4-11-18-25 feb, 4-11-18-25 mrt, 
 8-15-22-29 apr, 6 mei
o.l.v. Ulco Wiersma 
plaats Veenlanden College, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

10. Spaans voor beginners
Weet u dat Spaans de tweede wereldtaal is, handig dus als u de 
taal meester bent. Na deze cursus kunt u een beperkte conver-
satie voeren. Zodat u zich bijvoorbeeld in een restaurant of aan 
de balie van een hotel goed verstaanbaar kunt maken.
10 dinsdagen 20.00-22.00 uur
data 29 jan, 5-12-26 feb, 5-12-19-26 mrt, 2-9 apr.
o.l.v. Marina van Es 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 7,50

11. Meditatie
Deze geleide meditaties zijn gericht op het bereiken van een die-
pere laag van geestelijke rust en ontspanning, waardoor zowel 
onze innerlijke groei als het verruimen van ons bewustzijn naar 
andere gebieden wordt ondersteund en aangemoedigd. Ge-
schikt zowel voor hen die dit wel eens willen ervaren, als voor de 
doorgewinterde meditatiebeoefenaars.
5 dinsdagen 20.00-22.00 uur
datum 29 jan, 12-26 feb, 12-26 mrt.
o.l.v. Tanja van de Moolen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

12. Spaans voor gevorderden
Deze cursus is voor een ieder die al enige basiskennis heeft 
van de Spaanse taal en graag zijn grammaticale basiskennis en 
spreekvaardigheid wil verbeteren.
10 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 30 jan, 6-13-27 feb, 6-13-20-27 mrt, 3-10 apr.
o.l.v. Marina van Es 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 7,50 

13. Zumba (voor jong en oud)
Zumba is op dit moment helemaal HOT! Zumba is een dance-
fitness workout op swingende Latijns-Amerikaanse muziek. De 
verschillende Latijns-Amerikaanse dansstijlen o.a. salsa, meren-
gue, samba komen aan bod en doen de heupen swingen. De op-
zwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat u 
niet eens door hebt dat u bezig bent met een geweldige training! 
De Zumba danspasjes zijn door jong en oud aan te leren en he-
lemaal niet moeilijk.
10 donderdagen 20.30-21.30 uur
data 31 jan, 7-14-28 feb, 7-14-21-28 mrt, 4-11 apr.
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 50,-

14. Workshop Bonbons maken
Wij gaan deze avond in een echte chocoladefabriek zelf bonbons, 
truffels en chocolaatjes maken. Onder deskundige leiding bent u 3 
uur flink aan het werk om uw eigen bonbons te maken, die u volle-
dig kunt afstemmen op uw eigen smaak. Alles wat u gemaakt heeft 
(ca. 7 ons p.p.), neemt u, fraai ingepakt, mee naar huis. Genoeg 
om zelf nog na te genieten en familie en vrienden te verwennen.
1 vrijdag 19.00-22.30 uur
datum 1 februari.
o.l.v. De Truffel
plaats Glazenmakersweg 2, Woerden
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 35,-

15. Kennismaken met de filosofie
Deze cursus is een vervolg op de najaarscursus van 2012. Aan 
de orde komen denkers en stromingen vanaf Descartes (17e 
eeuw). Belangrijke namen in deze cursus zijn Spinoza, Kant, 
Nietzsche, Heidegger en Levinas. U kunt deze cursus als een 
kennismaking beschouwen met de westerse denktraditie van de 
laatste eeuwen. Veel van onze denkwijzen, maar ook van onze 
overtuigingen en waarden vinden hun wortels in wereldbeelden 
die in de loop van de tijd in de geschiedenis van de filosofie zijn 
gevormd. U kunt aan deze (vervolg)cursus deelnemen, ook als u 
deel 1 niet heeft gevolgd. Er wordt van u geen voorkennis, noch 
voorbereiding verwacht. Van elke bijeenkomst wordt een samen-
vatting en literatuurverwijzing gemaakt.
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 6-20 feb, 6-20 mrt, 3 apr.
o.l.v. J.T.A. Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 25,-

16. Kralenbloemen maken
Leer unieke kralenbloemen maken! Met dun ijzerdraad en kleine 
kraaltjes maak je de mooiste creaties. Bij de workshop zullen we 
een afrikaans viooltje maken, deze is aan het einde van de avond 
af. Geef de kleur aan waarin je het viooltje wilt maken, de docen-
te zorgt voor het benodigde materiaal.
1 woensdag 20.00-22.30 uur
data 6 februari.
o.l.v. Ellen Duister 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 5,-

17.  Workshop Sushi
Tijdens deze workshop leert u onder het genot van groene thee 
en sake hoe u zelf sushi moet maken. U leert 4 verschillende 
soorten sushi bereiden, die tussendoor zullen worden opgege-
ten. Bij binnenkomst staat er een heerlijke Japanse zeewiersala-
de klaar waar we mee zullen starten. Tegen het einde van de su-
shi workshop krijgt u nog de gelegenheid om een echte sushi tray 
te vullen met de hapjes die u hebt leren maken. Zo kunt u later 
thuis nog lekker nagenieten van uw zelfgemaakte sushi hapjes. 
U krijgt een uitgebreide werkbeschrijving, met rolmatje, en stok-
jes en een aardigheidje mee naar huis.
1 donderdag 18.00-20.30 uur
datum 7 februari.
o.l.v. Simone Reijm
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 29,50 

18.  Kennismaken met Perfect Pilates
Dit is statische en dynamische spiertraining op ontspannen mu-
ziek. U krijgt sterke buikspieren, sterke lage rugspieren (bij rug-
klachten), betere controle bekkenbodem en ontspanning. Vol-
gens de 3 grootste Personal Trainers is het de beste work-out, 
gewaardeerd met het cijfer 9. Na afloop wordt een kopje thee of 
koffie geserveerd.
6 donderdagen 09.30-10.30 uur
data 7-14-28 feb, 7-14-21 mrt. 
o.l.v. John Rooseman (sportschool J-sports) 
plaats Industrieweg 38D (naast Karwei), 
 Mijdrecht
cursuskosten € 30,-

19. Fimokralen maken
Deze gezellige workshop is leuk om te doen en u gaat met een 
uniek sieraad naar huis! Het leuke van kralen maken van Fimo 
klei is dat u veel verschillende kralen kunt maken, en u bepaalt 
helemaal zelf hoe uw kraal eruit gaat zien! U kunt simpele kra-
len van één kleur maken, gemarmerde kralen, kralen met Stras 
steentjes, kralen op basis van uw eigen creativiteit. Na het kne-
den en in porties verdelen wordt met een breinaald een gat in de 
kraal gemaakt en aan beide kanten een verzilverde kern erin ge-
stoken. Na het afbakken kunt u de kralen eventueel lakken. We 
sluiten af met het rijgen van de kralen aan een veterketting. Klaar 
is uw unieke sieraad!
1 vrijdag 19.30-22.15 uur
datum 8 februari.
o.l.v. Chantal Zaat
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 15,-

20. Schilderen met koud 
 vloeibaar glas
Het voorjaar hangt in de lucht, ook bij deze unieke workshop 
waarbij u door middel van een eenvoudige techniek met glas op 
glas verft! U beschildert twee (tapas-) schaaltjes. Hierbij kunt u 
kiezen uit drie modellen; ruit, druppel en driehoek. Naar gelang 
uw ontwerp zijn verschillende eenvoudige technieken mogelijk. 
Het is verstandig thuis al over het ontwerp na te denken en even-
tueel wat ruwe schetsen te maken zodat u zich tijdens de work-
shop goed kan concentreren op de uitvoering. De werkstukken 
worden in eigen atelier in een glasoven bij hoge temperatuur “ge-
fused”, d.w.z. de verf wordt in het glas gebrand en de glasplaat 
krijgt zijn uiteindelijke vorm. Het eindresultaat is een prachtig 
werkstuk, waarmee u veel bewondering zult oogsten. De datum 
en plaats voor het ophalen van de werkstukken worden tijdens 
de workshop bekend gemaakt. Alle materialen (glasplaat, verf 
etc.) en de afwerking zijn bij de prijs inbegrepen. Deze workshop 
is een goede gelegenheid om kennis te maken met deze relatief 
nieuwe techniek. Zie ook www.brusselsglas.nl.
1 maandag 19.30-22.00 uur
datum 11 februari.
o.l.v. Chris Brussel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 22,50 

21. Workshop Lachyoga-1
In deze workshop gaan we actief aan de slag met onze lachspie-
ren. Lachpsycholoog drs. Alida van Leeuwen laat u kennismaken 
met het bijzondere concept “Laugh for no reason” ( lachen zon-
der reden) van de arts dr. Madan Kataria. Deze arts vindt lachen 
te belangrijk om afhankelijk te zijn van humor. Hij heeft daarom in 
1995 een aantal lachoefeningen ontwikkeld. De oefeningen wor-
den afgewisseld met eenvoudige ademhalings-, rek- en strek-
oefeningen. Ook een speciaal handklapritme is een belangrijk 
terugkerend onderdeel. De workshop is actief en vrolijk. De oefe-
ningen worden voor een groot deel staand gedaan, maar indien 
gewenst kunt u ook zittend deelnemen. We sluiten af met een 
lachmeditatie en een ontspannende liggende meditatie.
1 maandag 20.00-22.00 uur
datum 11 februari.
o.l.v. Alida van Leeuwen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

22. Djembé
De djembé is een met de hand bespeelde, bekervormige trom-
mel, afkomstig uit West-Afrika. De docent leert u hoe de ritmes 
heten en waar het ritme over gaat. Uiteraard leert u ook de trom-
mel bespelen en hoe u 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 ont-
staat. Zo maakt u kennis met de sfeer en de ritmes uit Guinee.
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 13-20-27 feb, 6-13 mrt.
o.l.v. Amara Diabate
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-
materiaal kosten € 25,-



De Ronde Venen - Op de eer-
ste competitiedag in het nieuwe 
jaar zijn alle wedstrijden op woens-
dag gespeeld. Het was een beet-
je improviseren, maar alle wedstrij-
den zijn keurig gespeeld. Het team 
van De Schans had de feestdagen 
het beste ‘overleefd’. De biljarters 
uit Vinkeveen boekten met 9-0 de 
maximale winst. Henk Doornekamp 
was de man die met de kortste par-
tij van 16 beurten het nieuwe jaar 
startte. Wim Roest scoorde met 20 
caramboles = 30,77% de procentu-
eel hoogste serie van de week.

1e Divisie:
De Kuiper/van Wijk verloor met 4-5 
van De Merel/Heerenlux 3. In de 
laatste partij knalde Kees de Zwart 
in slechts 18 beurten over een ver-
twijfelde Hans van Rijn heen. Ni-
co Koster en Wim Berkelaar deel-
den de punten na een sterke start 
van Nico. De Schans walste met 
9-0 over ASM Mijdrecht 3 heen. 
Henk Doornekamp won in een pri-
ma ‘pot’ met slechts 16 beurten van 
Roy Leemreize. In Vinkeveen speel-
den de plaatsgenoten Theo Valen-
tijn en Roy van ’t Lith uit Noorden 
tegen elkaar. In een schitterende 
wedstrijd trok Theo Valentijn na 19 
beurten aan het langste eind. Roy 
van ’t Lith kwam slechts 3 carambo-
les tekort. DIO had het met 5-4 heel 
moeilijk tegen Bob’s Bar. Richard 
Schreurs won met een punt verschil 
van Paul Schuurman. Herman Tur-
kenburg versloeg Richard van Kolck 
met eveneens een carambole ver-
schil. De Springbok 1 liet met 4-5 
De Merel/Heerenlux 4 ontsnappen. 
Wim Roest verraste Kees de Bruin. 
Na 25 beurten en een serie van 20 
caramboles was de winst voor Wim. 
De Vrijheid/Biljartmakers had met 
3-6 geen kans tegen De Paddestoel 
2. Jim van Zwieten en Robert Daal-
huizen zorgden voor de volle winst. 
Pim de Jager deelden de punten na 
een sterk slot met Nick van de Veer-
donk.

2e Divisie:
De Springbok 2 verloor nipt met 4-5 
van De Merel/Heerenlux 2. Frank 

Witzand was de sterkste speler in 
deze partij. Na slechts 18 beurten 
had hij de punten in de knip. Cens 
1 was met 2-7 een maatje te klein 
voor ASM Mijdrecht 1. Jacques de 
Leeuw, Cor Ultee en Gerrie Hölzken 
namen de punten mee naar Nieu-
wer ter Aa. Vincent Roeleveld redde 
de eer voor Cens 1. ASM Mijdrecht 
2 won met 5-4 van Cens 2. Rohan 
Janmaat en Patrick Schuller hadden 
elk maar 25 beurten nodig om ook 
het extra punt te pakken. De Pad-
destoel 1 was met 7-2 oppermach-
tig tegen De Kromme Mijdrecht. Het 
spelen van haar thuis-wedstrijd’ 
in de Willisstee is De Paddestoel 
1 goed bevallen. Hans Bak, Stefan 
Vos en Jos van Wijk waren met rui-
me overwinningen goed thuis op 
het vreemde biljart. De meest ludie-
ke wedstrijd van de avond was De 
Paddestoel 3 tegen Stieva Aalsmeer 
2-7. Het ‘damesteam’ van De Padde-
stoel 3 presenteerde zich in feeste-
lijke kleding voor de enige man in 
hun team. De jarige Jelte Huizen-
ga genoot zichtbaar en beloonde de 
dames met de enige winstpartij van 
de avond voor zijn team. 
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Uithoorn - Zondag 29 januari or-
ganiseert atletiekvereniging AKU 
voor de 28e maal de 10 Engelse 
mijlen van Uithoorn. Dit grote loop-
evenement mag zich al jaren ver-
heugen in een grote belangstel-
ling van gemiddeld 1500 lopers. De 
10 Engelse mijlen van Uithoorn is 
een van de 8 lopen in het Zorg en 
Zekerheidscircuit en dit jaar heeft 
een recordaantal lopers ingeschre-
ven voor het circuit. De verwach-
ting is dan ook dat na de ruim 1600 
lopers in 2012 dit jaar nog meer lo-
pers naar Uithoorn zullen komen.

5 en 10 kilometer 
Er is een duidelijke verschuiving in 
de laatste jaren zichtbaar met be-
trekking tot de afstanden die gelo-
pen worden door lopers. Terwijl ja-
ren geleden de 10 Engelse mijlen 
verreweg de best bezette afstand 
was, zien we de laatste jaren dat de 
groep die deze kiest voor de korte-
re afstanden, steeds groter wordt. 
Intussen is de 10 kilometer in Uit-
hoorn de afstand met de meeste 
deelnemers en groeit het aantal lo-
pers op de 5 kilometer ook steeds 
meer. Deze tendens is ook lande-

lijk duidelijk zichtbaar. Door de or-
ganisatie wordt daarom ook naar 
een meer passende naam voor de-
ze loop gezocht.

Parcours 
In verband met het feit dat de 
werkzaamheden aan de nieuwe 
N201 nog niet zijn afgerond, is het 
ook dit jaar niet mogelijk om het 
parcours waar de laatste jaren over 
werd gelopen, te gebruiken. 
Gelet op de overwegend positie-
ve ervaringen van vorig jaar zal er 
daarom ook dit jaar gestart wor-
den op sportpark de Randhoorn, 
de thuisbasis van AKU. Legmeer-
vogels heeft als goede buur ook 
dit jaar een groot deel van zijn ac-
commodatie beschikbaar gesteld 
waardoor de organisatie kan be-
schikken over een aantal kleed-
kamers van Legmeervogels en een 
groot deel van de kantine voor de 
inschrijvingen, uitslagenverwer-
king, etc. Tevens wordt de wie-
lerbaan van UWTC weer gebruikt 
voor de kidsrun.
Het parcours voor alle afstanden 
zal op een aantal punten gewijzigd 
zijn t.o.v. vorig jaar. Zo zal dit jaar 

bij de 10 Engelse mijlen de Poel-
weg wel worden benut waardoor 
er minder gebruik hoeft te wor-
den gemaakt van het veilingter-
rein. Ook het parcours van de 10 
kilometer is deels veranderd. Vo-
rig jaar werd door een aantal lo-
pers het vertrouwde loopje langs 
de Amstel gemist, anderen waren 
juist positief over het feit dat er na 
zoveel jaar op andere wegen in Uit-
hoorn en Amstelveen kon worden 
gelopen.
De problemen die zich vorig jaar, 
onverwacht, voordeden met par-
keren, zijn dit jaar opgelost om-
dat een aantal bedrijven langs de 
Noorddammerweg bereid is ge-
vonden om auto’s op hun terrein te 
laten parkeren.

Daarnaast is in overleg met de ge-
meente eenrichtingsverkeer in-
gesteld op de Noorddammerweg, 
Randweg en de Poelweg, waar-
door het parcours beter bereikbaar 
en veiliger zal zijn. Tevens zal ver-
keer na afloop langs verschillen-
de uitvalswegen van het parcours 
worden afgeleid waarmee de door-
stroming beter zal verlopen.

Afstanden en starttijden
Er wordt ook dit jaar weer over 4 
afstanden gelopen zodat elke lo-
per naar zijn/haar mogelijkheden 
de meest geschikte afstand kan 
kiezen. Het programma ziet er als 
volg uit:
10.30u.: geZZinsloop over 1,1 km 
voor kinderen t/m 11 jaar over de 

wielerbaan
11.00u.: start 5 km
11.10u.: start 10 Engelse mijlen
11.45u.: start 10 km
12.00u.: prijsuitreiking 1 en 5 km
13.00u.: prijsuitreiking 10 km en 10 
EM

Alle deelnemers aan de kinderloop 

ontvangen weer een mooie me-
daille en daarnaast zijn er veel ex-
tra prijzen voor deze groep jonge 
deelnemers. De lopers op de ande-
re afstanden ontvangen het intus-
sen traditionele T-shirt. 
Inschrijven is vanaf 09.00 uur, mo-
gelijk in de kantine van Legmeer-
vogels.

Vijf en tien kilometer steeds meer in trek bij 10 EM van Uithoorn

BC De Schans start nieuwe 
jaar met een negenklapper

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdag-
avond 12 januari is er prijsklaver-
jassen in de kantine van S.V. Hert-
ha aan de Mijdrechtse Dwarsweg te 
Vinkeveen.

Er zijn fraaie prijzen te winnen. De 
zaal is open om 19.30 uur; om 20.30 
uur wordt er gestart met kaarten. 

Het 1e kopje koffie/thee is gratis. 
Zet de volgende datum voor prijs-
klaverjassen in de agenda: zaterdag 
12 januari. Daarna wordt er weer 
gekaart op zaterdag 9 februari.
Tot ziens bij Hertha (0297-263527). 

Op 18 januari en 1 februari is er 
kaarten bij Dorus v.d. Meer.

Spel en Sport start nieuwe jaar enthousiast
De Ronde Venen - Op 2 januari begon Spel en Sport het nieuwe jaar 
met een nieuw toernooi: het Volleybollentoernooi. Veel lessen van Spel 
en Sport worden afgesloten met een partijtje volleybal en sinds septem-
ber zijn er ook volleyballessen. Reden genoeg voor Henk de Kogel, do-
cent bij Spel en Sport voor o.a. volleybal, om 
in sporthal de Phoenix een toernooi te or-
ganiseren, waarvoor hij ook vier teams uit 
Nieuwegein meenam.
Vijftien teams spelen in vijf poules, inge-
deeld naar het verwachte niveau, zodat ook 
de meer geoefende teams een pittige wed-
strijd kunnen spelen. Nieuw voor de deel-
nemers is volleyballen met een enorme bal. 
Dat geeft speciale effecten. De deelnemers 
kijken er eerst wat vreemd tegen aan en 
moeten eraan wennen, maar dan blijkt, dat 
er zo hele leuke wedstrijden gespeeld wor-
den met lange rally’s. Er wordt dan ook heel 
enthousiast gespeeld. 

Na de eerste ronde is het tijd voor koffie 
met – zoals de naam al deed vermoeden – 
oliebollen, gebakken door een enthousiaste 
Spel en Sportdeelnemer. In de tweede ronde 
is iedereen in een ander team ingedeeld, zo-
dat men steeds andere volleyballiefhebbers 
tegenkomt. Na een ochtend gezellig wed-

strijdjes spelen bedanken de aanwezigen Henk de Kogel met een harte-
lijk applaus. Spel en Sport is het jaar sportief begonnen! Wilt u meer we-
ten over de lessen van Spel en Sport, kijk dan op www.spelensportdrv.nl 
of bel met 06 219 83 53.

v.l.n.r.: Kaylee, coach, Yu-Lee, Merel, Rowan. Op grond knielend: Bente en Jurre

Tweede plaats voor 
Antoniusschool
De Hoef - De Antoniusschool was 
1 van de 16 teams, die meededen 
met het kerstkorfbaltoernooi bij KV 
Atlantis. In de poule wonnen zij 2 
keer en speelden 1 keer gelijk en op 
doelsaldo ging het team van Anto-
nius door naar de kruisfinale. Ook 
die wedstrijd werd gewonnen en zo 
kwamen zij in de finale tegenover 
het team van De Fontein 3. Helaas 

werd de finale dik verloren met 5-0 
van De Fontein, maar die hadden 2 
korfballers en 1 ex-korfballer in het 
team, dus geen schande.

Dus een 2e plaats voor de Antonius-
school! Met een mooie beker en een 
frisbee gingen het team, de meege-
reisde ouders en coach zeer tevre-
den huiswaarts!

Winterstopzaalvoetbal-
toernooi van start
Vinkeveen - Zondag jl. ging om 
09.00 uur voor de 33ste keer het 
winterstopzaalvoetbal van de sv 
Hertha van start. En dit toernooi 
speelt zich niet af in een weekend 
het duurt tot en met 3 februari en 
op elke zondag worden er zo 5 15 
wedstrijden gespeeld. De wedstrij-
den beginnen ‘s morgens om 09.00 
uur en de laatste wedstrijd ein-
digt rond 19.30 en dat dus 5 zon-
dagen lang. Elk toernooi heeft een 
beschermvrouw of -heer. Dit jaar is 
beschermheer Wim Aarsman. Niet 
alleen jeugdlid geweest bij Hertha, 
tevens vader van één van hun se-
lectiespelers, scheidsrechter en da-
gelijks betrokken bij het onderhoud 
van de velden. Er doen dit jaar ruim 
200 spelers en speelsters mee. Ver-
deeld over 7 poules. Er wordt een 

mix gemaakt van spelers waar-
bij de spelers van Junioren A+B in 
een poule 1 zijn ingedeeld,de spe-
lers van C en D1 in poule 2 enz enz. 
Er wordt een halve competitie ge-
speeld. Nieuw is dit jaar de deelna-
me van hun minipupillen. Sinds ok-
tober is het mogelijk om bij Hertha 
deel te nemen aan een interne com-
petitie voor 5-6 jarigen.
Bij de prijsuitreiking op de laatste 
speeldag worden de kinderen ge-
huldigd die tijdens de Grote Club 
Actie de meeste loten verkocht heb-
ben. Een deel van de opbrengst 
wordt dan ook gebruikt om de ei-
gen bijdrage voor dit toernooi van 
de ouders zo laag mogelijk te hou-
den. Voor verdere informatief over 
programma en uitslagen kijk op  
www. Hertha. nl

Wintertraining bij De Vinken
Vinkeveen - Zit jij in groep 1, 2 of 3 
en vind jij het leuk om allerlei spel-
letjes met een bal te spelen? Dan is 
de wintertraining van Korfbalvereni-
ging De Vinken wat voor jou! Za-
terdag 19 januari ben je van harte 
welkom om van 10.00 tot 11.00 uur 
mee te trainen met hun jongste le-
den. De training is in de sporthal 
van De Boei te Vinkeveen. Ze gaan 

allerlei leuke winterspelletjes doen. 
Zorg voor sportieve kleren en sport-
schoenen (geen zwarte zolen die af-
geven). Deelname is gratis! Je kunt 
je opgeven door een mail, met daar-
in je naam en leeftijd, te sturen naar:  
kangoeroes@devinken.nl . 

Neem ook eens een kijkje op hun 
website! www.de-vinken.nl .

Van Walraven goed op dreef
Mijdrecht - Vrijdag 21 decem-
ber stonden er weer ontmoetin-
gen op het programma van de 
bedrijfscompetitie bij Tennishal 
De Ronde Venen. BallBoy nam 
het op tegen Rabobank en Van 
Walraven had een ontmoeting 
tegen Bayer op de agenda staan. 
Van Walraven en Bayer ston-
den afgelopen jaren al een aan-
tal keer eerder tegenover elkaar. 
Deze ontmoetingen stonden al-
tijd garant voor de nodige span-
ning. Afgelopen jaren kwamen er 
wisselende winnaars uit de strijd. 
Het beloofde dus ook nu weer 
een spannende ontmoeting te 
worden. De wedstrijden begon-
nen na 10 minuten inspelen op 
baan 4 en 5. Bayer nam na een 
aantal spetterende punten een 
kleine voorsprong. Op de andere 
baan waren het de Van Walraven 
spelers die erg sterk speelden. 
Na 30 minuten spelen stond Van 
Walraven op beide banen voor. 
Bayer stond duidelijk onder druk 
waardoor er wat foutjes gemaakt 
werden, een gevolg van het goe-
de spel van Van Walraven. Na 
een uur spelen won Van Walra-
ven beide wedstrijden.

Bayer, dat een team heeft met 
fanatieke spelers, wilde zich het 
tweede uur revancheren. Op 
baan 5 kwamen ze goed uit de 
startblokken waardoor ze een 
kleine voorsprong konden pak-
ken. Op baan 4 was al snel dui-
delijk dat het koppel van Van 
Walraven een maatje te groot 
was. Aan het einde van het uur 
won Van Walraven deze wedstrijd 
dan ook. Op de andere baan was 
de voorsprong van Bayer steeds 
kleiner geworden. Met nog 15 
minuten op de klok stond het ge-
lijk, Van Walraven had zich met 

een aantal goede punten hele-
maal teruggevochten in de wed-
strijd. Het krachtige spel van de 
vorige wedstrijd werd doorgezet 
waardoor Van Walraven ook de 
laatste wedstrijd kon winnen met 
uiteindelijk 9-6. Omdat alle wed-
strijden door Van Walraven ge-
wonnen zijn, kregen zij alle wed-
strijdpunten van deze ontmoe-
ting: een 16-0 overwinning. 
Ballboy- Rabobank  (12-4)

Rabobank had in de afgelopen 
ontmoeting goed gepresteerd, 
door de winnaar van vorig jaar 
flinke tegenstand te bieden. Voor 
de ontmoeting met Ballboy was 
het team vol zelfvertrouwen aan 
de start verschenen. Ballboy had 
het in de 1e ontmoeting goed 
gedaan door met 14-2 te win-
nen. Het werd vandaag dus een 
ontmoeting tussen twee teams 
die allebei in de winning mood 
waren. Na een zenuwachtig be-
gin barstte de strijd na een kwar-
tier los.
Mooie passeer ballen wisselden 
elkaar in hoog tempo af. Opval-
lend was hoeveel goede service-
punten er gespeeld werden. Het 
eerste uur gingen de partijen 
gelijk op maar was het Ballboy 
dat uiteindelijk de overwinning 
claimde in beiden wedstrijden 
met 10-5. Het tweede uur wilde 
Rabobank orde op zaken stellen. 

Op baan 1 lukte dit goed en haal-
de Rabobank na een spannende 
wedstrijd de overwinning binnen 
met 11-7. Op de andere baan was 
Ballboy toch echt een maatje te 
groot en won Ballboy met 18-3. 
De einduitslag van de dag was 
dan ook in het voordeel van Ball-
boy met 12-4.
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Uithoorn - Het zit er weer op! Na maan-
den repeteren heeft de cast van de mu-
sical ‘De jeugd van tegenwoordig’ het 
jaar 2012 afgesloten met drie gewel-
dige voorstellingen in de aula van de 
school. Ondanks wat tegenslag in de 
personele sfeer werd er wederom een 
heel leuke voorstelling neergezet. Dat 
werd door de onderbouw ook gewaar-
deerd met een groot applaus na afloop 
van de voorstelling. Ook de avond-
voorstelling voor vrienden en familie 
werd behoorlijk drukbezocht en was 
een groot succes! Niet onvermeld mag 
blijven dat de verschillende dansen die 
tijdens de musical werden getoond, 
helemaal zelfstandig door de leerlin-
gen waren voorbereid. Scarlett Paap 
en Dominique Leeseman hadden deze 
taak op zich genomen en met een ge-
weldig resultaat. Complimenten! Het 
blijft ieder jaar ook geweldig om te zien 
dat de gehele geluids-en lichttechniek 
door eigen leerlingen o.l.v. docent Mar-
cel Verschoor wordt verzorgd. Heel bij-
zonder! Dank aan alle collega’s en on-
dersteundend personeel die een hand-
je hebben geholpen!

Scholen-
gemeenschap

Thamen
Musical 

‘De jeugd van 

tegenwoordig’ 

groot succes

COLOFON
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IVN: Laat het geen gemiste kans zijn!

Inschrijven Natuurgidsencursus
Regio - De 1,5 jaar durende IVN-
Natuurgidsencursus biedt de kans 
om je liefde voor en kennis van de 
(plaatselijke) natuur te verdiepen en 
die met anderen te gaan delen. IVN 
(Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid) De Ronde Venen & 
Uithoorn leidt eenmaal in de vijf jaar 
cursisten op tot het landelijk erken-
de diploma IVN-Natuurgids. Spe-
cifieke vooropleiding is niet nodig. 
Cursusavonden zijn eenmaal in de 
twee weken op maandag (met uit-
zondering van schoolvakanties) in 
Wilnis en elke vier weken op zater-

dagochtend is er een excursie of 
veldwerk. Theorie, praktische vaar-
digheden en excursies worden af-
gewisseld evenals het wel of niet in 
groepsverband samenwerken. 
De cursus kost inclusief lesmateri-
aal, koffie/thee en één jaar IVN-lid-
maatschap met ontvangst van het 
afdelingsblad RondUit: 225,- euro + 
inschrijfgeld 25,- euro.
Er zijn nog een paar plaatsen be-
schikbaar, dus meld je snel aan! Je 
plaats is definitief als het inschrijf-
geld voor 1 februari binnen is op 
bankrekeningnummer 1269.17.345 

t.n.v. IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn, Mijdrecht; onder vermelding 
van: Natuurgidsencursus 2013-
2014.
Meer informatie over IVN en 
de Natuurgidsencursus vind 
je op de website www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn. Opgave 
voor en/of nadere informatie over 
de Natuurgidsencursus bij Cindy 
Raaphorst T: 0297-562138; E: cindy-
raaphorst@hotmail.com of Martha 
Renes T: 0297-282813; E: martha.re-
nes@ziggo.nl . 
Laat het geen gemiste kans zijn!

Nieuw onderkomen voor Finesse Bodyline
Regio - Zijn behandeling om vet en rimpels weg 
te werken zonder operatie heeft effect, zo blijkt uit 
de groeiende praktijk van Cor Kok. Finesse Bodyli-
ne Clinic bv is in vijf jaar uitgegroeid tot een kliniek 
met naam. Met het pand aan de Pompmolenlaan 
19A te Woerden is zijn locatie vier keer zo groot, 
vertelt Kok. Een fleurige ontvangstbalie met wacht-
ruimte, diverse behandelruimten, meetkamer, mo-
derne fitnesszaal, ruimte voor de gewichtsconsu-
lent en centraal in het pand de BodyWave, goed 
voor het lymfesysteem. De belangstelling voor de 
behandeling is enorm toegenomen en de kliniek 
heeft grote stappen voorwaarts gemaakt. “We zijn 
de eerste in Europa met de nieuwe generatie puls 
en de enige in Nederland met de nieuwste versie 
van de UltraShape.” Kok heeft een voorsprong op 
collega’s en geeft dan ook geregeld trainingen. 

Werkwijze
Finesse Bodyline clinic voert behandelingen uit met 
Ultrasound. Bij UltraShape vergruizen de vetcellen 
en bij een facelift breekt de oude collageenlaag af 
waardoor nieuwe en elastische huid kan ontstaan. 

Bij UltraShape worden eerst het gewicht en het 
vetpercentage gemeten voordat een van de vier 
verpleegkundigen met de behandeling begint. Cor 
Kok: “De UltraShape is een apparaat dat ultrasone 
geluidsgolven diep in de huid brengt en vetcellen 
blijvend vergruist.”
De behandeling is met de nieuwste UltraShape wel 
een stuk langer geworden, maar heeft ook meer ef-
fect na twee of drie behandelingen.”

Jongere huid
Finesse behandelt de facelift met Ultherapie, ook 
ultrasound. Daarbij maakt Kok eerst foto’s en een 
echo van de huid om heel precies de diepte van 
behandeling te bepalen. Deze combinatie met echo 
en pulsen is uniek in Nederland.
“De Ultherapie dringt door tot de onderste colla-
geenlaag. Deze wordt afgebroken en jongere elas-
tisch huid aangemaakt.
Rimpels verdwijnen nooit helemaal, maar je wordt 
weer een paar jaar jonger.”
Meer info: zie advertentie elders in dit blad.  
www.finessebodylineclinic.nl.

Afsluiting Nieuwveens 
Jaagpad bij Bilderdam
Regio - De provincie Noord-Hol-
land werkt aan de restauratie van 
de Tolhuissluis tussen Bilderdam 
(gemeente Uithoorn) en Nieuw-
veen (gemeente Nieuwkoop). Voor 
restauratie-werkzaamheden is het 
Nieuwveens Jaagpad op 12 en 13 
januari 2013 afgesloten voor al het 

verkeer. Verkeer tussen De Hoek-
se Aar en De Kwakel wordt omge-
leid via de provinciale weg en moet 
rekening houden met enige vertra-
ging. Voor de restauratie van de Tol-
huissluis wordt een aantal werk-
zaamheden verricht. De provincie 
plaatst een tent over de sluis zo-

dat in de winter verder gewerkt kan 
worden. Daarnaast komt er een la-
ding metselstenen die over de sluis 
wordt gehesen. Hiervoor is het no-
dig om het Nieuwveens Jaagpad af 
te sluiten voor verkeer.
Afsluiting op 12 en 13 januari 2013
Op 12 januari (van 07.00–18.00 uur) 
en 13 januari (van 07.00-18.00 uur) 
wordt het Nieuwveens Jaagpad af-
gesloten voor verkeer. De werk-
zaamheden vinden overdag plaats 
en vanaf 18.00 uur is de weg weer 
beschikbaar. 

Restauratie Tolhuissluis
De provincie Noord-Holland her-
stelt bij de restauratiewerkzaam-
heden het gehele metselwerk aan 
de Tolhuissluis in de oorspronkelij-
ke staat.

De houten schutdeuren worden 
vervangen en er komt een nieuw 
bedieningshuisje en vernieuwd 
hekwerk.
De provincie brengt de sluis zo 
veel mogelijk terug in oude staat 
en geeft daarmee de oorspronke-

lijke uitstraling terug. De sluis blijft 
in gebruik en wordt daarom ook ge-
moderniseerd. 

Voor vragen over de werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden bellen naar het provin-
ciale Servicepunt Wegen en Vaar-
wegen via 0800-0200 600 (gratis). 
Raadpleeg www.noord-holland.nl/
web/Projecten/Vaarwegwerkzaam-
heden/Tolhuissluis.htm voor meer 
informatie over het onderhoud.
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Argon C3, C4 en C6 knallen 2012 uit
Mijdrecht - Onder een bezielen-
de leiding van het organisatieduo 
Ralph Wesseling en Roland Kap-
teijn en door sponsoring van De 
Club van Honderd van Argon en 
De Lijnkijkers van Argon was het 
mogelijk geworden om een zaal-
voetbaltoernooi te organiseren 
van de niet-selectie elftallen van 
de C-junioren.

Vlak voor de overgang naar een 
nieuw kalenderjaar, vrijdag 28 de-
cember 2012, konden de teams 
van Arsenal, Bayern München, 
Barcelona, Manchester United, 
Borussia Dortmund en Real Ma-

drid de strijd aanbinden om een 
eerste plaats te bemachtigen.

Uiteraard hoort er aan het einde 
van de avond een winnaar te zijn 
maar de insteek van deze avond 
was om met elkaar het eerste deel 
van het voetbalseizoen af te slui-
ten. Het was vooral de bedoe-
ling dat het voor eenieder gezel-
lig moest zijn en dat het plezier in 
het voetbal de boventoon moest 
voeren. Een lastig onderdeel is al-
tijd de teamindeling, onder zeer 
deskundige leiding is getracht 
om een indeling te maken waarbij 
geen uitschieters naar boven of 

naar beneden zouden zijn. Als ik 
u vertel dat bij de laatste wedstrijd 
nog 3 kandidaten waren voor de 
eerste prijs dan zult u begrijpen 
dat er onderling weinig tot geen 
krachtsverschil was.

Langzaam
De eerste wedstrijden zie je ie-
dereen vol enthousiasme aan de 
slag gaan en naarmate de avond 
vordert gaat het tempo alsmaar 
langzamer (was wel beter voor de 
scheidsrechters want die hadden 
het vanwege de snelheid soms 
erg lastig...).
Lastig waren af en toe ook de 

spelregels die bij zaalvoetbal ho-
ren maar met het dichtknijpen van 
de ogen en oren door scheids-
rechters werden bepaalde lasti-
ge spelregels keurig omzeild. Ook 
de aantallen ouders op de tribune 
namen toe om de prestaties van 
hun kinderen te bekijken. Uitein-
delijk blijft er slechts 1 team over 
dat aan de haal gaat met de eer-
ste prijs, in dit geval waren het de 
strijdmakkers van Arjen Robben 
van Bayern München die nipt als 
1e eindigden voor de teams Ar-
senal en Barcelona.
Deze laatste 2 teams waren exact 
gelijk geëindigd op de 2e plaats.

Groep 7 van De Fontein 
kampioen korfbaltoernooi
Mijdrecht - In sporthal De Phoenix 
werd op vrijdagmiddag het Kerst-
korfbaltoernooi georganiseerd voor 
groep 7 van De Fontein. Op het pro-
gramma stonden 6 wedstrijden die 
gespeeld moesten worden. Om 
17.00 uur zou bekend worden wie 
met de eerste prijs naar school te-
rug kon gaan. De jongens en meis-
jes van De Fontein speelden vanaf 
de eerste minuut tot aan de laatste 
minuut van het toernooi fanatiek, 
sportief en goed samen. De aanval-
lers deden hard hun best om met el-
kaar over te spelen zodat ze iede-
re wedstrijd konden scoren en de 
verdedigers bleven continu verde-
digen, waardoor er bijna geen te-
genpunten gescoord konden wor-
den. De 5e wedstrijd werd een be-

langrijke wedstrijd. Het team dat de-
ze wedstrijd zou winnen, zou kampi-
oen kunnen worden. Iedereen was 
gespannen, maar dat ging snel weg 
na de 2-0 in de 1e helft. Met deze 
voorsprong was de wedstrijd nog 
niet beslist. Tot aan de laatste se-
conde bleef iedereen spelen om de 
bal in de korf te krijgen. De stand 
werd in het voordeel van De Fontein 
besloten met 4-0. De laatste wed-
strijd werd ook gewonnen en toen 
was het duidelijk. Groep 7 was kam-
pioen! 
Vince, Jim, Anne, Lars M, Bart, 
Marc, Stan, Kouthar, Bente, Lars van 
H en Lucia, het was voor de coa-
ches en het publiek een leuke mid-
dag om jullie allemaal zo enthousi-
ast te hebben zien spelen.

Korfbaltoernooi resulteert in overwinning 
voor groep 4 van De Fontein 

Mijdrecht - Basisschool De Fontein deed op de 
laatste donderdag van dit jaar mee aan het Kerst-
korfbaltoernooi van korfbalvereniging Atlantis. 
Het toernooi werd gehouden in sporthal Phoe-
nix te Mijdrecht. Groepen 4 en 5, 6, 7 en 8 speel-
den tegen leeftijdsgenoten van andere lokale ba-
sisscholen. 

In de wedstrijden tussen de verschillende groe-
pen 4 speelden de twee deelnemende teams van 
De Fontein erg goed. Team 2 won zelfs alle poule-
wedstrijden en haalde de finale.

Daarin moesten ze het opnemen tegen het team 
van de Willespoort. De spannende wedstrijd, met 
kansen over en weer, eindigde uiteindelijk in 0-0. 

Strafworpen moesten de beslissing brengen. Sco-
res van Fontein-spelers Jay en Farah gaven de 
doorslag en bezorgden De Fontein het kampioen-
schap. Bij dezen een welgemeende felicitatie voor 
Sam, Nina, Farah en Jay en een dikke pluim voor 
de organisatie!

Groep 8 De Trekvogel 
wederom de kampioen
De Ronde Venen - Dat de kinde-
ren van groep 8 van De Trekvogel 
sportief zijn, hebben ze weer eens 
laten zien tijdens het Atlantis kerst-
korfbaltoernooi. Nadat ze in sep-
tember jl. al Cruyff Court voetbal-
kampioen waren geworden van de 
gemeente De Ronde Venen, waren 
ze nu de beste op het kerstkorfbal-
toernooi van Atlantis. Maar liefst 6 
wedstrijden moesten er worden ge-
speeld, waarvan er 5 werden ge-
wonnen. Tegen De Fontein 3 werd 
met 3-3 gelijkgespeeld. Vooral door 
hun inzet en snelheid waren ze hun 
tegenstanders regelmatig te slim af. 
Er werd lustig op los gescoord. 24 
keer werd de korf gevonden door de 

jongens en meisjes van De Trekvo-
gel. Jordy van Eijk scoorde 8 keer, 
Niels Oliemans 5 keer, Jimmy Kok 
en Hicham Metalsi ieder 4 keer en 
Niels de Vries 3 keer. In de finale-
wedstrijd tegen De Fontein 1 scoor-
de Niels Oliemans een ware hattrick 
en leidde zijn team hiermee naar de 
eerste plaats.
De beker met de ‘grote oren’ was dik 
verdiend voor groep 8 van De Trek-
vogel. De coach van het team was 
natuurlijk apetrots en trakteerde 
de kinderen op ‘patat en een fles-
je’. Nogmaals de felicitaties voor de 
kampioenen Joshua, Niels O., Jim-
my, Soyhalia, Melanda, Niels de V., 
Jordy en Hicham.

Groep 7 Hoflandschool 
tweede op korfbaltoernooi
Mijdrecht - Vrijdag vond het 
korfbaltoernooi plaats in sport-
hal de Phoenix. Twee teams met 
groep 7-leerlingen gingen hier 
van start. De jongens en meiden 
hadden er zin in. Het team Hof-

land 1 had de eerste vijf wedstrij-
den gewonnen maar kon helaas 
de laatste wedstrijd niet op tegen 
De Fontein. Het was een gezelli-
ge sportieve middag die beloond 
werd met een tweede prijs.

UWTC wielren maakt zich 
op voor NK veldrijden
Regio - Afgelopen weekend was de 
laatste mogelijkheid om plaatsings-
punten te behalen voor het NK veld-
rijden dat op 12 en 13 januari wordt 
verreden op Speelland Beekse Ber-
gen in Tilburg.
Van de UWTC zullen op zaterdag 
12 januari meedoen: Bart de Veer, 
Henk van Laar, Rene Wiebes, Sjon 
vd Berg, Pieter Heidema, Dennis 
Moolhuijsen, Luuk van Vliet, Henk 
de Jong. En op zondag 13 januari 
rijden bij de elite Bas de Bruin en 
Joost Spring in t Veld.

Veldrit Oudewater
Zaterdag 5 januari was de veld-
rit in Oudewater. Bart de Veer be-
haalde bij de nieuwelingen de 17e 
plaats. Bij de amateurs: 20e Dennis 
Moolhuijsen, 23e Henk de Jong. Bij 
de masters: 15e Pieter Heidema, 33e 
Rene Wiebes.

Clubcompetitie
Zondag 6 januari is de clubwed-
strijd voor de laatste keer op sport-
park de Randhoorn verreden. Vol-
gende week is de laatste clubwed-
strijd en prijsuitreiking van de com-
petitie op het fort de Kwakel. 
Uitslag:
8-9 jaar: 1 Moreno Blom, 2 Sem 
Knook, 3 Jeffrey Zwart, 4 Max de 

Beij, 5 Govanni de Haan, 6 Sabine 
Zwart
10-11 jaar: Ian vd Berg, Flip Walra-
ven, 3 Izar van Vliet, 4 Jesse Ver-
steeg
12-14 jaar: Lorena Wiebes, 2 Lars 
Wiebes, 3 Menno van Capel, 4 Tom 
Koudstaal, 5 Sven Nijhuis, 6 Stijn 
Ruijter
40-: 1 Remco Kuijlenburg, 2 Michael 
van Meerland, 3 Bart de Veer, 4 Sven 
Wiebes, 5 Bart van Montfoort, DNF 
Roy Zwart
40+: 1 Frans van Heteren, 2 Gerard 
de Veer, 3 Cock Fangmann, 4 Mar-
cel Versteeg, 5 Gijs Kostman, 6 Re-
ne Wiebes, 7 Wilfred Zeijerveld, 8 
Maarten de Jong, 9 Peter Wiebes, 
10 Wil Gieling, 11 Leen Blom, 12 Jo-
sé de Jong 

Fortcross
Zondag 20 januari is de fort-
cross op Fort De Kwakel. Gratis in-
schrijven vanaf 09.30 uur. Deelna-
me op eigen risico, valhelm ver-
plicht! Meer informatie vindt u op  
www.uwtc.nl/wielren. 
Programma:
10.30 uur jeugd 8 t/m 14 jaar (20 
min)
11.15 uur recreanten (30 min)
12.00 uur 40+/dames (40 min)
13.00 uur 40- (45 min).

Bowlingteam van Henk 
Rass nog in de race
Mijdrecht - Hoewel van een ech-
te winterstop natuurlijk geen spra-
ke is, vormt de jaarwisseling toch al-
tijd een natuurlijke knip in het bow-
lingseizoen. Ongeveer een keer per 
maand opent Bowling Mijdrecht 
op de donderdagavond zijn deu-
ren om de twaalf bedrijventeams in 
het strijdperk te laten treden. Na vijf 
speelrondes is de Bedrijvenleague 
precies op de helft van de compe-
titie. Na een flitsende start direct na 
de zomer weet het team van Stof-
feerderij Henk Rass zich met een 
derde plaats wonderwel in de top 
te handhaven. Tijdens de laatste 
wedstrijd in 2012 moesten de Rass-
bowlers een pijnlijke 3-1 nederlaag 
incasseren tegen het team ‘de Vijf’. 
Hoewel de absolute scores prima 
waren, lukte het niet om het voor-
laatst geklasseerde team van ‘De 
Vijf’ hun handicappunten afhandig 
te maken. De eerste ronde in 2013 
vindt morgen, donderdag 10 janu-
ar, plaats. Het team van Henk Rass 

mag dan aantreden tegen hek-
kensluiter ‘Johnson Wax 1’. Weder-
om zullen Dorine Hofmeester, Dirk 
van Nieuwkerk, Ramon van Goor en 
Bert Vrinzen hun uiterste best moe-
ten doen hoog te scoren en zodoen-
de de handicappunten van de te-
genstander te overtroeven. 
Bovendien, en dat zal het nog pitti-
ger maken, kan het niet anders dat 
‘Johnson Wax 1’ het eigen blazoen 
probeert op te poetsen. Het moet 
toch moeilijk verteerbaar zijn dat 
het tweede team van Johnson Wax 
de ranglijst aanvoert, terwijl het eer-
ste team voor de poedelprijs lijkt te 
gaan. Oppassen geblazen dus voor 
het team van Henk Rass. 
Inmiddels zijn de spelers van Bow-
lingteam Henk Rass blessurevrij en 
hebben Ramon, Dirk, Bert en Dorine 
na vijftien games dit jaar fraaie ge-
middelde scores van respectievelijk 
162, 152, 141 en 131. Of dat genoeg 
is om aansluiting te blijven houden 
bij de top, zal moeten blijken.




