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KORT NIEUWS:

Brandstichting 
auto
Vinkeveen - Op vrijdagavond 
werd een auto in brand ge-
stoken. Na onderzoek kon een 
verdachte worden aangehou-
den. Omstreeks 23.40 uur zag 
een getuigen een band van 
een geparkeerde auto in brand 
staan. De auto stond bij een 
woning aan de Aetsveld en de 
eigenaar van de auto werd ge-
waarschuwd. De beginnende 
brand werd geblust en de po-
litie werd gewaarschuwd. Na 
onderzoek kon een buurtbe-
woner, een 47-jarige man, wor-
den aangehouden. De politie 
heeft de zaak in onderzoek en 
wil graag in contact komen met 
getuigen van de van de brand. 
Zij kunnen bellen met 0900-
8844.

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.85%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Overval op 
rijdende 
supermarkt
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 27 
december vond een gewapen-
de overval plaats op een rijden-
de supermarktwagen. De ver-
dachte zag kans weg te komen. 
Rond 17.05 uur kreeg de poli-
tie een melding dat een me-
dewerker van een zogenaam-
de srv-wagen (rijdende super-
markt) op de Conincksmeer 
was overvallen. Agenten trof-
fen de 55-jarige eigenaar naast 
zijn wagen op de Coninck-
smeer aan. De man verklaar-
de even uit zijn auto weg ge-
weest te zijn om wat af te leve-
ren toen hij terug kwam trof hij 
een onbekende man in zijn wa-
gen aan. De man had inmiddels 
geld uit de kassa gepakt en be-
dreigde het slachtoffer met een 
steekvoorwerp om zo te kun-
nen vluchten. De politie heeft 
de omgeving afgezet maar trof 
de verdachte niet meer aan. 
Het signalement van de man 
luidt; rond de 18 jaar, stevig 
postuur, licht getint en tussen 
de 1.75 en 1.80 mtr. lang. Hij 
droeg overwegend zwarte kle-
ding en een Gucci schouder-
tasje. Heeft u informatie? Belt u 
dan met de politie op nummer 
0900-8844.

Cees en Willy van Rossum 
zestig jaar getrouwd
Mijdrecht - Het jaar 2014 is nog 
geen week oud of er fl onkert al-
weer een huwelijksjuweel in de 
toch zo rijke gemeente aan jubile-
rende echtparen. Dit keer is het in 
Mijdrecht, waar aan Bozenhoven 
Cees en Willy van Rosssum-Wahle 
offi cieel op 5 januari hun 60 jari-
ge huwelijksviering op de kalen-
der konden bijschrijven. Daar werd 
op maandag 6 januari pas in kleine 
kring ruchtbaarheid aan gegeven. 
Voor Cees en Willy is de datum van 
aanstaande zondag 12 januari in 
hun beleving belangrijker. Dan vie-
ren zij pas offi cieel hun diamanten 
huwelijk. Op die datum, maar dan in 
1954, gaven zij elkaar het ja-woord 
in de R.-K. kerk in Noorden. Dan 

wordt ook het jubileumfeestje in fa-
miliekring gevierd, eerst in de R.-K. 
kerk Johannes de Doper en daar-
na bij Meet ‘n Eat, een sfeervol res-
taurant dat gevestigd is in een au-
thentieke boerderij aan de Amstel-
kade in Woerdense Verlaat. Juist in 
de omgeving waar Cees en Willy op-
groeiden, elkaar leerden kennen en 
er talloze herinneringen aan hebben 
overgehouden.
Cees Adrianus van Rossum is ge-
boren op 22 maart 1925 in Lopik. 
Wilhelmina (Willy) Bertha Josepha 
Wahle kwam op 21 maart 1931 ter 
wereld in Zevenhoven. Voor de oor-
log verhuisde het gezin Van Rossum 
naar Mijdrecht. Cees wist zich in de 
oorlog te onttrekken aan de Duitse 

bezetter door zich als onderduiker 
onder de molen te verschansen die 
aan het einde van de Hoofdweg aan 
de Kromme Mijdrecht stond. Het 
waren harde werkers in de agrari-
sche sector en Cees vormde daar-
op geen uitzondering. Willy woon-
de met haar ouders aan de overkant 
van het water en dat is gemeen-
te Zevenhoven. “Op de dichtgevro-
ren rivier kwam ik tijdens een van 
de winters bij het schaatsen Willy 
tegen. We scheelden wel zes jaar in 
leeftijd maar dat deerde ons niet. De 
ouders mochten toen nog van niets 
weten, reden waarom we een beetje 
geheime verkering hadden. 

Vervolg elders in deze krant

Gemeente zet oude 
Stationsgebouw te koop
Mijdrecht - “Een sfeervolle ont-
moetingsplek voor ondernemers én 
inwoners. Een plek om te werken, te 
netwerken en te ontspannen. Dat is 
wat ik voor me zie als ik aan de toe-
komst van Station Mijdrecht denk,” 
aldus wethouder Pieter Palm. Met 
de onthulling van een verkoopbord 
biedt de gemeente vanaf vandaag 
het voormalige stationsgebouw te 
koop aan.
De gemeente heeft een verkooppro-
cedure ontwikkeld waarbij onderne-
mers hun visie op de invulling van 
het gebouw en de omgeving kun-
nen geven en dit vergezeld laten 
gaan van een fi nanciële bieding. 

De gemeente toetst de inzendingen 
op diverse aspecten zoals de kwali-
teit van de inrichting en de uitstra-
ling maar vooral op de bijdrage die 
de invulling levert aan versterking 
van de lokale economie. 
Zo wijst de gemeente in haar Eco-
nomische Visie, die het college on-
langs heeft vastgesteld, op de gro-
te groep van zelfstandige onder-
nemers en ZZP-ers (zelfstandigen 
zonder personeel) die in De Ron-
de Venen is ontstaan. De gemeente 
verwacht dat deze groep de komen-
de jaren groot zal blijven en wil op 
diverse manieren inspelen op hun 
behoeften. Wethouder Palm: “ZZP-

ers hebben behoefte elkaar tegen 
te komen en kennis uit te wisselen. 
Daar zou dit bijzondere gebouw een 
ideale plek voor zijn. Tegelijkertijd 
beseffen wij dat de gemeente dat 
niet zelf kan organiseren en dat de 
markt dat beter kan. Daarom ligt de 
rol van de gemeente in het moge-
lijk maken van initiatieven van on-
dernemers. En in dit geval initiatie-
ven die complementair zijn aan be-
staande voorzieningen en die onze 
economie versterken. Wat dat be-
treft heb ik alle vertrouwen in de 
creativiteit van de markt.” 

Vervolg elders in deze krant

Waverveen - Op de plek waar nu 
nog het gebouw van de voormali-
ge basisschool ‘Poldertrots’ staat, 
worden binnenkort woningen ge-
bouwd. CDA-lijsttrekker Rein Kroon 
en CDA-wethouder David Moolen-
burgh zijn daar bijzonder blij mee. 
Rein Kroon: ”We weten dat er be-
hoefte is aan woningen voor jon-
ge mensen die graag in Waver-
veen willen blijven wonen. Maar dat 
is lastig omdat er voor die starters 
geen geschikte en betaalbare wo-
ningen zijn. Door op deze prachti-
ge plek straks huizen te bouwen, 
kan in die behoefte van inwoners 
uit Waverveen worden voorzien. Dat 
is voor onze fractie sinds de sluiting 
van de basisschool een belangrijk 
aandachtspunt geweest.”

Twee jaar oude motie
De Poldertrots staat al enkele jaren 
leeg. Toen de school onvoldoen-

de leerlingen had, moest het vol-
gens de regels van de Rijksoverheid 
sluiten. Het gebouw wordt nu inci-
denteel gebruikt voor vergaderin-
gen. Rein Kroon: ”De gemeenteraad 
heeft bijna twee jaar geleden een 
motie aangenomen, ingediend door 
CDA, VVD en Lijst 8, waarin het col-
lege wordt opgeroepen daadkrach-
tig en voortvarend te onderzoeken 
onder welke condities het voorma-
lige schoolgebouw ‘de Poldertrots’ 
in Waverveen verkocht of verbouwd 
kan worden zodat daar starterswo-
ningen kunnen komen.” Volgens 
Rein Kroon en de andere indieners 
levert dit een dubbel voordeel op. 
“Ten eerste worden goedkope wo-
ningen gerealiseerd en ten tweede 
kan de gemeente met de opbrengst 
van de verkoop haar fi nanciële po-
sitie verbeteren.” 

Vervolg elders in de krant.

Vergunning om vijf woningen te 
bouwen is binnen
Gemeente gaat nu op zoek 
naar koper grond en bouwer

De Ronde Venen - Het jaarlijkse 
event, waarmee het ondernemer-
schap in De Ronde Venen gesti-
muleerd wordt, is na de succes-
volle editie van vorig jaar terug. 
Op dit moment zijn de voorbe-
reidingen in volle gang om op 20 
maart 2014 de ‘Onderneming van 
De Ronde Venen’ bekend te ma-
ken. Alle ondernemingen, klein, 
groot of net gestart kunnen mee-
dingen naar deze prijs, mits zij 
gevestigd zijn in De Ronde Ve-
nen. 

De jury
De jury van dit jaar bestaat to-
taal uit 9 personen, 7 beken-
de en 2 nieuwe gezichten. Voor-
zitter Stefanie Miltenburg, Jan 
van Schie, Arjen Fanoy, Pieter 
Palm, Karin van Harteveld , You-
ri Lieberton, Hans Kranenburg, 
Rob van Scheppingen) en Frans 
Schreurs. Zij zullen op 6 februa-
ri de genomineerden in drie ca-
tegorieën bekend maken. Een 

zware taak, maar een leuke uit-
daging. Vervolgens kan er drie 
weken lang gestemd worden op 
deze ondernemingen. De win-
naars worden tijdens een toon-
aangevend event op 20 maart 
bekend gemaakt. Wilt u ook on-
derdeel uitmaken van het event, 
geef u onderneming dan op om 
deel te nemen aan de verkiezing, 
of sluit u aan als sponsor van het 
event. Kijk voor de sponsormoge-
lijkheden en meer informatie over 
de verkiezing Onderneming van 
De Ronde Venen op de website 
www.ondernemingvandrv.nl.

Vanaf 1 januari 2014 kun je jouw 
favoriete onderneming opge-
ven via de website www.onder-
nemingvandrv.nl. Hier staan ook 
de voorwaarden vermeld. Geef bij 
de aanmelding een korte motiva-
tie waarom juist die onderneming 
deze prestigieuze ondernemers-
prijs verdient. Aanmelden kan tot 
30 januari. 

Wie verdient de titel onder-
neming van De Ronde Venen

Cursusmarkt in De Boei in Vinkeveen
Vinkeveen - Het Cursusproject De 
Ronde Venen start haar voorjaars-
programma met de cursusmarkt op 
vrijdag 17 januari. De markt vindt 
zoals altijd plaats in Sociaal Cultu-
reel Centrum De Boei, Kerklaan 32, 
Vinkeveen en duurt van 19.30-21.00 
uur. Het cursusprogramma omvat 
deze keer 47 cursussen/lezingen/
workshops en wandelingen. Zoals 
altijd op het gebied van talen, cre-

ativiteit, spiritualiteit en bewegen, 
maar ook bijvoorbeeld over katten-
gedrag, de nieuwe belastingmaatre-
gelen, het Russisch alfabet en nog 
vele andere zaken. Wij hopen dat 
er iets van uw interesse bijzit. Op 
de website www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm vindt u alle infor-
matie over de aangeboden cursus-
sen. De cursusmarkt is de eerste 
mogelijkheid om in te schrijven op 

de cursus(sen) van uw keuze. Na 
de markt kunt u zich ook inschrijven 
bij de Rabobank of via bovenstaan-
de website, alleen op de cursussen 
die nog niet zijn volgeboekt op de 
cursusmarkt. Stuur een mailtje naar 
stichtingcursusproject@gmail.com 
als u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Zie ook cursusprogramma elders in 
deze krant







onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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Mijmeringen
Begin 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.
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

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.

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
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF

Het nieuwe jaar is begonnen! Veel men-
sen zijn blij dat de feestdagen achter de 
rug zijn en dat het gewone leven weer op 
gang is gekomen. Andere gaan aan de 
slag met goede voornemens of juist niet. 
In welk kamp je ook thuishoort, het maakt 
niet uit want 2014 is nu hier. 

Goede doelen
December is de laatste jaren niet alleen de maand van de feestda-
gen maar ook de maand waarin 3FM hun Serious Request houdt. 
Dit jaar vroegen zij aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig 
sterven aan (de gevolgen van) diarree. Dit is een gevolg van het ge-
brek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. Drie dj’s van 3FM 
gingen van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in, wat dit 
jaar in Leeuwarden stond. Vanuit het glazen huis doen zij alles om 
zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de 
aanpak van onnodige kindersterfte. Elk jaar sterven ruim 800.000 
kinderen aan diarree en dat zijn elke dag dus 2200 kinderen. Kinde-
ren met diarree die niet behandeld worden sterven door uitdroging. 
Het is hartverwarmend om te zien dat vele mensen geld doneren, 
ludiek acties verzinnen om geld in te zamelen en dit allemaal sa-
menkomt in een zo’n actie. Het geeft de mensen het gevoel onder-
deel te zijn van iets positiefs, een mooie energie die je deelt met el-
kaar en voor elkaar. Precies het gevoel wat ik bij december vindt ho-
ren, maar wat het hele jaar er overal hoort te zijn. De opbrengst van 
deze actie was het recordbedrag van 12.302.747 euro. Een bijzonde-
re prestatie, ik heb alleen één maar.

Stille armoede
Ik wil het goede gevoel, de positieve input, niet verpesten. Dat wat 
ze hebben opgehaald is geweldig, beter dan niets. Maar een be-
drag van ruim 12 miljoen valt in het niet als je weet dat er in Neder-
land een paar dagen later voor meer dan 70 miljoen aan vuurwerk 
de lucht in is geknald. Het is natuurlijk een kwestie van prioriteiten. 
Iedereen mag zelf beslissen waar je je geld aan besteed en als je 
al geld geeft voor het goede doel is dat geweldig. Ik blijf echter zit-
ten met die maar. En het is niet de enige maar. Het doel wat 3FM 
samen met het Rode Kruis had uitgekozen is belangrijk en nodig en 
heel ver weg. Vergeten we niet dat in ons eigen land er ook een stille 
ramp aan het voltrekken is? Vele Nederlanders, waaronder ook kin-
deren leven in stille armoede. Men moet de eindjes aan elkaar vast-
knopen, er is geen geld voor hobby’s, sporten, uitjes, zelfs niet voor 
het dagelijkse voedsel.

Voedselbanken
In steeds meer gemeentes komen er voedselbanken, simpelweg 
omdat het nodig is. Het is bizar om je te realiseren dat in je ei-
gen woonplek er mensen zijn die gewoonweg geen geld meer heb-
ben voor eten. De voedselbank verzorgt voedselhulp voor mensen 
die deze hulp hard nodig hebben. Vrijwilligers en sponsoren steu-
nen hen daarbij. De voedselpakketten zijn bedoeld als (nood)hulp 
voor mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld hebben 
om van te leven. De voedselbank heeft duidelijke (landelijke) criteria 
om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpak-
ket. Zowel in Uithoorn als in de Ronde Venen is er een voedselbank, 
voor meer informatie kijk op voedselbankderondevenen.nl of voed-
selbankuithoorn.nl. En wist u dat er in de Lidl een donatieknop zit 
op alle statiegeldautomaten. Hiermee biedt de supermarkt de klan-
ten de mogelijkheid om bij het inleveren van lege flessen wisselende 
goede doelen te steunen. Momenteel is het goede doel de plaatse-
lijke voedselbank en dat is dus precies waar mijn statiegeld nu naar 
toe gaat. Het zijn immers de kleine dingen die het doen en vooral 
ook de kleine dingen die wekelijks of dagelijks terugkomen, waar-
mee je een verschil kunt maken.

Suspended coffee
En er zijn steeds meer mooie initiatieven die langzamerhand be-
kendheid krijgen. Een daarvan is de “suspended coffee” . Het wordt 
ook wel de uitgestelde koffie genoemd. Men kan vooruit een koffie 
betalen voor iemand het even minder heeft. Er zijn dus cafés en kof-
fiezaakjes waar je een koffie en een uitgestelde koffie kan bestellen. 
Je betaalt dan twee koffie, drinkt er een zelf en in die zaak kan la-
ter iemand binnenkomen en vragen of er nog een uitgestelde koffie 
beschikbaar is. Het is gebaseerd op een Italiaanse traditie, ooit be-
gonnen in Napels. Ook hier draait het om mededogen, een sociaal 
bewustzijn met je medemens. Het ene moment kun je je zaken goed 
voor elkaar hebben, maar het leven neemt soms een rare weg. Je 
kunt je baan verliezen, je huis moeten verkopen, arbeidsongeschikt 
raken, noem maar op en daar sta je dan. Hopelijk staan we niet al-
leen en doet iedereen op zijn of haar eigen manier, iets goeds voor 
het goede doel wat jij belangrijk vindt. 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Pas de deux

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Het verloop van de winter is in Ne-
derland onvoorspelbaar. Kwakke-
lend met temperaturen boven nul. 
Of ijs en sneeuw. Wat je te zien 
krijgt als je op pad gaat, kan dan 
ook zeer verschillend zijn. Groe-
ne weilanden vol met ganzen? 
Of dichtgevroren sloten en plas-
sen met wakken vol watervogels? 
Wandelend op pad of schaatsend 
in de Botshol? Het maakt niet uit, 
ook in de winter kun je leuke ta-
ferelen tegenkomen.
Zo kwam ik eens in de sneeuw 
een jonge buizerd tegen, die zijn 
of haar eerste winter aan het be-
leven was. De buizerd had een 
mooie plek op een hek gevon-
den en keek rustig rond, wel-
licht op zoek naar een muis. Maar 
toen besloot een doorgewinter-
de zwarte kraai om de onervaren 
buizerd uit te proberen. De zwar-
te kraai landde op hetzelfde hek. 
Hoog en langzaam hief de kraai 
de rechterpoot op in de richting 
van de buizerd. De vleugels wer-
den uitgestrekt. De buizerd rea-
geerde direct en hief de linker-
poot op, ook hoog en langzaam en 
met de vleugels wijd. De buizerd 
bewoog iets van de kraai af. Ver-
volgens bewogen ze met sierlijke 
vrijwel gelijke bewegingen heen 
en weer op het hek. Van dansen 
weet ik vrijwel niets, maar van 

een Pas de deux had ik wel ge-
hoord en dit deed mij er aan den-
ken. Het was een perfecte uitvoe-
ring van een dans voor twee. Het 
bleef daarbij wonderlijk stil, ter-
wijl ik verwachtte, dat de vogels 
flink tegen elkaar tekeer zouden 
gaan. Vervolgens ging de dans 
verder in de lucht. De buizerd ge-
volgd door de kraai en dan weer 
de kraai gevolgd door de buizerd. 
Soms solistisch een klein rondje 
vliegend, soms tegelijkertijd. Even 
later samen zo laag vliegend, dat 
zij met de poten en de vleugels 
de sneeuw raakten. Uiteindelijk, 
een minuut of tien nadat zij el-
kaar op het hek ontmoet hadden, 
namen zij weer plaats op het hek. 
Zij richten hun snavels ieder een 
andere kant op en loerden lang-
durig schuin naar elkaar. Er gin-
gen minuten voorbij voordat zij 
elk een andere kant opvlogen en 
uit het zicht verdwenen. Het zul-
len nooit vrienden worden en met 
een dans had dit natuurlijk niets 
te maken. Het was gewoon kijken 
wie de baas was en dit keer bleef 
het onbeslist. Maar leuk blijft het 
en je mag er van alles bij fanta-
seren. Veel plezier buiten, ook in 
de winter.

Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Het Snoepjeshuis in Ecuador

Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Tijdens ons 20-jarig jubileum 
spraken we over projecten met 
een ‘gouden randje’ en de nood-
zaak om bij elke interventie de lo-
kale bevolking te betrekken. Bij 
kinderopvang ‘het Snoepjeshuis’ 
in Ecuador lukt dat. De ouders 
staan helemaal achter het pro-
ject. Dat blijkt uit alles. Een jaar 
geleden werd het toenmalige kin-
derdagverblijf afgekeurd door de 
inspectie van het ministerie, om-
dat het zowel binnen als buiten te 
weinig speelruimte bood. De ou-
ders kregen een maand de tijd 
om een andere plek te vinden. Ze 
zochten en vonden een onderko-
men in een oude paardenstal op 
een ommuurd stuk grond. Toen 
bleek dat de eigenaresse van de 
stal bereid was financiële steun te 
bieden, gloorde er hoop voor ou-
ders en kinderen. De ouders wil-
den waar mogelijk helpen bij de 
verbouwing. En dat deden ze. Ze 
voerden oud materiaal af, schil-
derden de muren en voorzagen 
de buitenspeelplaats van gras-
zoden. Dankzij deze hulp en in-
zet konden in juni de 40 kinde-
ren in het nieuwe pand. Nog geen 
glas in de ramen en slechts één 
wc-tje, betaald door de partner-
organisatie in Ecuador. Maar de 
opvang kon doorgaan. Met in 

De Ronde Venen bijeengebracht 
geld werd vervolgens de verbou-
wing afgerond en een nieuwe 
frisse inrichting verzorgd.
Een meubelmaker kreeg op-
dracht voor het maken van meu-
beltjes en opbergkasten. Matras-
sen, borden, bekers en lepels 
werden aangekocht. “Het leek 
wel of de kerstman vervroegd 
was langsgekomen” vonden de 
ouders. In een feestelijke optocht 
vierden kinderen en ouders hun 
Casa dos Caramelos, het nieuwe 
Snoepjeshuis.

Ria Waal-Klandermans

Professor Loep als
naschoolse cursus

op de Beatrixschool
Wilnis - Op de Beatrixschool in 
Wilnis kwam Professor Loep zes 
weken lang na schooltijd na-
schoolse techniekcursussen ge-
ven. Deze werd georganiseerd 
door de Stichting ‘Samen Sterk 
voor Kinderen’. De kinderen kwa-
men van verschillende basisscho-
len in Wilnis. Bij “de vliegeniers” 
stond het maken en bouwen van 
allerlei vliegende voorwerpen cen-
traal. De kinderen vonden het heel 
leuk om met elkaar in een groep 
te zitten, ook al kenden ze elkaar 
niet. Ze hebben geleerd dat er veel 

meer dingen in de lucht kunnen 
vliegen dan je denkt. De kinderen 
hebben enorm genoten van het 
zelf ontdekken hoe ‘vliegen’ werkt.
Bij “het robotlab” konden kinderen 
uit de groepen 5 t/m 8 aan de slag 
met het slopen van oude techni-
sche apparaten en het bouwen 
van een robot.

Leerkrachten van de Beatrixschool 
kwamen steeds kijken naar wat er 
gemaakt werd, het was prachtig 
om te zien hoe enthousiast de kin-
deren aan het werk waren.

Drukke start voor
Viribus Unitis
Wilnis - Sinds jaar en dag staat 
de muziekvereniging Viribus Unitis 
uit Wilnis bekend om haar oliebol-
len. Ook dit jaar stond de nacht voor 
oudjaarsdag weer volledig in het te-
ken van de oliebollen en de appel-
beignets voor vele muzikanten. Voor 
het eerst werd er gebakken bij het 
eigen clubgebouw. Speciaal hier-
voor is een tent aangeschaft die te-
gen het clubgebouw werd aangezet. 
Rond middernacht startte de eerste 
groep vrijwilligers met het maken 
van het beslag en rond 3 uur begon 
het bakken. Vanaf 7 uur stonden de 
eerste klanten voor de deur om hun 
bestellingen op te halen. Vanaf 9 uur 
begon men om bestellingen binnen 
Wilnis te bezorgen. Ook stond er in 
het dorp nog een kraam waar ook 
volop verkocht wordt. Al met al een 
hele operatie, maar door de jaren-
lange ervaring liep het als een goed 
gesmeerde machine en niet zonder 
succes. Ook dit jaar was er weer een 
mooie opbrengst waarmee de aan-
schaf van nieuwe instrumenten ge-
financierd kan worden. Wel was er 
dit jaar een behoorlijke voorraad 
oliebollen en appelbeignets over. 
Ook deze hebben nog een goede 
bestemming gekregen. Viribus Uni-
tis heeft namelijk de gehele voor-

raad gedoneerd aan de voedsel-
bank. 
Erg veel tijd om bij te komen was er 
niet voor de muzikanten. Op don-
derdag 2 januari werd er alweer 
hard gerepeteerd voor het aan-
staande nieuwjaarsconcert dat op 
18 januari a.s. zal plaats vinden. Een 
goed moment om elkaar onder het 
genot van mooie muziek nog eens 
het allerbeste voor het komende 
jaar te wensen. Tijdens het concert 
kunt u niet alleen luisteren naar het 
fanfare orkest, maar ook het jeugd-
orkest, de blokfluitgroep en een ko-
perkwintet. Kortom, de hele vereni-
ging komt aan bod. Het program-
ma is zeer gevarieerd. Het fanfa-
re orkest blikt nog even terug op 
het succesvolle jaar met de uitvoe-
ring van Bellum et Pax, waarmee zij 
in november hoog scoorden op het 
concert concours. Maar ook film 
muziek van Pirates of the Caribe-
an en engelse marsmuziek staan op 
het programma. 
Het concert wordt gehouden op za-
terdag 18 januari in de Willisstee 
aan de Pieter Joostenlaan te Wilnis 
en begint om 20:00 uur. De zaal gaat 
open om 19:30 uur en de toegang 
is gratis. Meer informatie vindt u op 
www.viribusunitis.nl 
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Open huis bij Het Johannes Hospitium
Wilnis - Op zaterdag 11 januari a.s. 
van 11.00 – 13.00 uur staat de deur 
van het Johannes Hospitium De 
Ronde Venen weer open voor be-
langstellenden. In het ‘Buurhuis’, ge-
legen naast het hospice, Vossestaart 
2 in Wilnis, zijn medewerkers en vrij-
willigers aanwezig om informatie te 

geven over de organisatie, de opna-
mecriteria, de zorg aan bewoners en 
het vrijwilligerswerk. Er is allerlei fol-
dermateriaal aanwezig. Indien ge-
wenst is een rondleiding in het hos-
pice mogelijk. Wij nodigen iedereen 
graag uit eens een kijkje te komen 
nemen in het hospice, in het hart van 

Afhalen medicijnen bij de 
locale supermarkt
Wilnis - Donderdag 30 decem-
ber werd bij de supermarkt aan de 
Molmlaan op feestelijke wijze het 
Medicijn Servicepunt Wilnis van de 
Major apotheken in Mijdrecht in ge-
bruik genomen. Daarmee wordt in 
feite bedoeld de medicijnuitgifte-
automaat in de hoek achter de kas-
sa’s. Een en ander vond plaats on-
der grote belangstelling van mede-
werkers van de twee Major apothe-
ken in Mijdrecht, personeel van de 
supermarkt en aanwezige klanten. 
Wethouder Pieter Palm (VVD, Eco-
nomische Zaken) verrichtte samen 
met ondernemer Eric Suyten van de 
supermarkt en apotheker Yvonne 
Jordan de openingshandeling. Die 
bestond uit het door de automaat 
via het intoetsen van de noodzake-
lijk codes laten openen van een vak-
je voor de wethouder. Die vond in 
zijn ‘medicijnenlocker’ voor de sym-
boliek een kruikje Wilnisse Kruiden-
bitter en een half flesje Champag-
ne. Met het laatste werd een toost 
uitgebracht op de realisatie van de-
ze samenwerking tussen beide on-
dernemers (zie foto). Wethouder 

Palm gaf in korte bewoordingen aan 
dat hij een groot voorstander is van 
dit soort particuliere initiatieven en 
was daarom bereid gevonden om de 
officiële handeling te verrichten. Hij 
benadrukte dat de gemeente hier 
helemaal niets mee van doen heeft 
gehad en zich ook in de toekomst 
zal onthouden van enige (zakelijke) 
bemoeienis. Wel is de gemeente be-
reid te faciliteren mochten bedrijven 
die samen dit soort activiteiten wil-
len ontwikkelen daarom vragen.

Unieke oplossing
Eric Suyten zei blij te zijn met de 
plaatsing van de medicijnuitgifte 
automaat. Hij zag het als een unieke 
oplossing die overigens nog maar in 
enkele plaatsen in Nederland toe-
gepast wordt. Vanaf heden dus ook 
in Wilnis. “Natuurlijk is dit een ge-
weldige service voor de klanten van 
de Major apotheken maar ook voor 
de klanten van mijn supermarkt die 
ik hiermee iets extra`s kan bieden. 
De automaat is een prima service 
voor iedereen die medicijnen ge-
bruikt en niet telkens naar de apo-

theek in Mijdrecht wil of kan gaan. 
Ik snap dat de bewoners van Wilnis 
dorp nu iets verder moeten lopen 
wat misschien vooral vervelend is 
voor de wat oudere inwoners. Maar 
ook in de wijk Veenzijde zie ik dat 
er sprake is van een toenemende 
vergrijzing en daarmee de behoef-
te aan een service zoals deze,” aldus 
Suyten. De samenwerking met Ma-
jor Apotheken uit Mijdrecht heeft 
geleid tot dit initiatief waarbij men-
sen in deze super door het intoet-
sen van hun adresgegevens en spe-
cifieke code veilig hun medicijnen 
uit de automaat kunnen halen op 
tijdstippen dat de supermarkt open 
is. Dat is van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur ’s morgens tot 
21.00 uur ’s avonds. Op zaterdag tot 
19.00 uur.

Al 500 aanmeldingen
Apotheker Yvonne Jordan is de ini-
tiatiefneemster voor het in gang 
zetten van een samenwerking met 
de plaatselijke super. “De vele re-
acties met betrekking tot de slui-
ting van ons filiaal Veldzijde in de 
Dorpsstraat was de aanzet hier-
toe. Wij wilden een goede oplossing 
zoeken voor onze cliënten in Wilnis. 
Die hebben we naar mijn mening 
met het in gebruik nemen van de-
ze automaat gevonden. Er is geko-
zen voor plaatsing in de supermarkt 
omdat deze ruime openingstijden 
heeft en goed bereikbaar is voor de 
inwoners van Wilnis. Daarnaast is 
er hier sprake van een grote stroom 
bezoekers die gebruik kan maken 
van deze service van de apotheek. 
De automaat is overigens beschik-
baar voor alle klanten van de Major 
apotheken of ze nu in Wilnis wonen 
of niet. Overigens is deze automaat 
niet ingericht op medicijnen die ge-
koeld moeten worden bewaard, zo-
als insuline. Daarvoor moet men 
sowieso naar de apotheek.

de Ronde Venen. Voor aankomen-
de vrijwilligers is dit een goede ge-
legenheid zich vrijblijvend te oriën-
teren op de diverse mogelijkheden. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.johanneshospitium.
nl of vraag nadere inlichtingen via 
info@johanneshospitium.nl
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Een rubriek waarin lokaal ge-
vestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door mid-
del van een kort profi el redac-
tioneel worden belicht.

Op de Oosterlandweg 29a is ruim 
dertig jaar gevestigd het gerenom-
meerde autobedrijf van Ed van 
Schie. Hij is bij onder andere veel 
autosportliefhebbers geen onbe-
kende, want Ed van Schie nam in 
zijn wat jongere jaren niet onver-
dienstelijk deel aan talloze auto-
rally’s met speciaal daartoe uitge-
ruste personenwagens. Veelal van 
het merk Ford. Het garagebedrijf is 
destijds ontstaan uit hobby en lief-
de voor het autovak en het rijden 
met auto’s. Onderdeel daarvan wa-
ren de rally’s. Daarvoor moesten 
auto’s aangepast en motoren op-
gepept worden. Vandaag de dag 
kent Autobedrijf Ed van Schie veel 
tevreden klanten die hun auto er 
APK laten keuren (inclusief roet-
meting voor dieselmotoren), on-
derhouden en repareren. Vakman-
schap, service en klantvriendelijk-
heid liggen daaraan ten grondslag. 
Dat wordt door Ed en zijn vrouw 
Sophie met hun vaste medewer-
kers Dennis, Jim en Henk met ver-
ve uitgedragen. Sophie fungeert 
administratief als back-up. Het au-
tobedrijf is aangesloten bij de lan-
delijke bond van erkende garage-

bedrijven, Bovag, is RDW erkend 
en bovendien een door Innovam 
erkend leerbedrijf. “Iedereen is hier 
met zijn auto welkom voor keuring, 
onderhoud en reparatie, ongeacht 
welk merk. Behalve personenwa-
gens onderhouden we ook lichte 
bedrijfswagens. En wie een klas-
sieker of een sportwagen heeft is 
hier eveneens aan het goede adres 
voor APK-keuring, onderhoud en 
tuning. Dankzij jarenlange erva-
ring in de diverse takken van au-
tosport kunnen we die autorijders 
uitstekend van dienst zijn. Wij kun-
nen met recht zeggen dat het ons 
specialisme is,” laat Ed van Schie 
weten.

Allround autobedrijf
Maar er is veel meer. Zo kunt u met 
uw auto bij Ed van Schie eveneens 
terecht voor onder andere repara-
ties van alle voorkomende auto-
schades met plaat- en spuitwerk, 
vervanging van banden – zomer- 
en winterbanden plus opslag, di-
verse soorten (lichtmetalen) vel-
gen, accu’s, uitlaten, trekhaken, 
schokdempers, vervanging van au-
toruiten, verkoop en installatie van 
(audio)accessoires, carkits en ge-
certifi ceerde alarmsystemen, ser-
vice en reparatie van aircosyste-
men, opsporen van elektronische 
storingen, zomer- en wintercontro-
le van de auto, enzovoort. Niet in 

de laatste plaats biedt Ed van Schie 
een speciale Fordservice. Verder 
verkoopt men zowel nieuwe als ge-
bruikte personenauto’s en lichte 
bedrijfswagens van alle merken. En 
zit uw keuze er niet bij dan biedt 
Van Schie een zoekservice om de 
auto van uw wensen op te sporen. 
Inruil van auto’s is eveneens mo-
gelijk. Ed van Schie heeft momen-
teel interessant geprijsde auto’s, 
met speciaal voor de liefhebber 
echt mooie en exclusieve auto’s in 
de verkoop staan. Voor alle repa-
ratie- en onderhoudswerkzaamhe-
den aan uw auto geldt dat u, indien 
gewenst, vooraf een prijsopgave 
kunt ontvangen met de geschatte 
kosten. Dat voorkomt later een on-
verwacht hoge(re) rekening. Even-
tueel kan tegen een gering bedrag 
gebruik worden gemaakt van een 
leenauto. Er is ook een thuisser-
vice. Zo kan bijvoorbeeld het wis-
selen van een (lege) accu aan huis 
gebeuren. 

Kortom, dit allround 
autobedrijf biedt nagenoeg 
alles op het gebied van 
service en mogelijkheden 
op autogebied. Maak een 
vrijblijvende
afspraak (0297-593431)
of kijk op de website
www.edvanschie.nl
voor meer informatie.

Autobedrijf Ed van Schie
Onderhoud, reparatie en occasions
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Cees en Willy van Rossum 
zestig jaar getrouwd
Vervolg van de voorpagina.

“Het was letterlijk liefde over het 
water heen. Ik ben toen vaak stie-
kem over het soms te dunne ijs ge-
kropen om bij haar te komen. Zo-
iets blijft je altijd bij”, aldus Cees 
die allerlei smakelijke verhalen over 
die tijd kan vertellen. Later hoefde 
dat niet meer stiekem en uiteinde-
lijk trouwde het paar in 1954 voor de 
wet in Zevenhoven en voor de kerk 
in Noorden. Uit het huwelijk werden 
een zoon en drie dochters gebo-
ren. Cees en Willy hebben tien char-
mante kleinkinderen. Achterklein-
kinderen zijn er (nog) niet. “Ze heb-

ben wel allemaal een hondje”, merkt 
Cees droogjes op...

Tot 80 jaar gewerkt
Cees en Willy hebben met hun ge-
zin altijd in Mijdrecht gewoond, 
waarvan 57 jaar lang aan de Hoofd-
weg nr. 44. Pas drie jaar geleden 
werd verhuisd naar de huidige wo-
ning aan Bozenhoven die aange-
past is aan hun leeftijd. Maar nog al-
tijd wonen beide krasse echtelieden 
op zichzelf! Zijn leven lang boeren-
knecht blijven zag Cees niet zitten. 
Hij heeft dat tot zijn 22ste gedaan. 
Vervolgens kreeg hij de kans zich 
te bekwamen in de verkoop en het 

onderhoud van melkmachines. Van-
wege de toenemende mechanisatie 
in de landbouw en agrarische sector 
was daar brood in te verdienen. Cees 
bouwde er als zelfstandig onderne-
mer een bedrijf met personeel mee 
op. “Ik heb mijn bedrijf overgedaan 
aan mijn jongste broer toen ik 70 jaar 
was, maar tot mijn tachtigste jaar nog 
wat voor hem gewerkt in de zaak”, 
vertelt Cees die put uit een helder 
geheugen. Werken was destijds zijn 
hobby. Nu heeft hij een hobbyboer-
derij. Willy was altijd zeer huiselijk en 
heeft de zorg voor het gezin op zich 
genomen. Ook al omdat Cees voor 
zijn werk vaak weg was. Naast alle fe-

licitaties van het Kabinet van de Ko-
ning, de Commissaris van de Koning 
en de gemeente De Ronde Venen, 
kwam ook burgemeester Maarten Di-
vendal het bruidspaar persoonlijk ge-
lukwensen. Het werd een gezellig en 
geanimeerd gesprek. Over zijn lang-
jarige huwelijk merkt Cees op dat je 
vroeger moest vechten om de vrouw 
van je dromen te kunnen krijgen, 
maar nu hetzelfde om ze te kunnen 
behouden... Dat zal nog wel loslo-
pen voor hen beiden. Er kunnen nog 
wel een paar jaartjes aan vastge-
plakt worden zoals het nu gaat. “La-
ten we het per jaar bezien”, valt Cees 
bij. Hij uit zijn dankbaarheid voor el-
ke dag dat hij met zijn Willy nog sa-
men is. Zestig jaar getrouwd zijn 
is een unieke belevenis en een fe-
licitatie waard. De redactie van de 
Nieuwe Meerbode sluit zich hier-
bij aan met de wens dat u beiden 
elkaar nog lange tijd in de ogen mag 
kijken.

Flitsend begin zaalvoetbal Hertha
Vinkeveen - Het 34e Albert Heijn 
Winterstopzaalvoetbaltoernooi is 
zondag 5 januari begonnen. Ruim 
215 jeugdleden van de A jeugd tot de 
Mini’s nemen deel aan dit toernooi. 
Danny Bierman treedt dit jaar op als 
beschermheer van het toernooi. Dan-
ny is 5 jaar geleden begonnen met 
het actief promoten van meisjesvoet-
bal bij Hertha en met succes want 
Hertha heeft inmiddels een bloeien-
de meisjesafdeling. In 7 poules wordt 
gedurende 5 zondagen gestreden 
om de felbegeerde 1e plaats. Ook 
strijden alle keepers om de titel ‘Kee-
per van het Toernooi’. Onder de vori-

ge winnaars bevinden zich bekende 
Hertha keepers zoals Urban Albers, 
Emiel van der Meer, Raymond Blom-
vliet, Iwan van der Wilt en Dennis 
Prins. De 14 wedstrijden van de eer-
ste ronde waren zonder uitzondering 
spannend. De in grote getale opge-
komen bezoekers in de Boei in Vin-
keveen hebben genoten van prachti-
ge doelpunten en echte zaalvoetbal-
acties. Julian de Bruyn van de Mini’s 
heeft de eer om het eerste doelpunt 
te hebben gemaakt in het langst lo-
pende zaalvoetbaltoernooi van de re-
gio. Het toernooi duurt nog tot en 
met zondag 2 februari.

De Paddestoel had het zwaar
De Ronde Venen - In verband met 
de Kerst en Oud & Nieuw is de laat-
ste speelweek van 2013 verdeeld over 
twee weken. Op 23 december en 30 
december werden er weer een be-
kerronde afgewerkt. De Merel/Hee-
renlux 2 liet zich verassen door ASM 
1 en verloor thuis met 2 tegen 7. De 
Springbok 1 tegen Cens 1 bleef tot 
het einde spannend maar mede 

door een zeer sterk spelende Kees 
de Bruijn was de winst toch voor de 
Springbok 1. Kees deed slecht 10 
beurten over zijn partij en maakte, 
met 51 caramboles, ook de hoogste 
serie van deze speelweek. De Merel/
Heerenlux 3 bleef Stieva/Aalsmeer 
slecht een puntje voor maar dat was 
voldoende voor de winst, 5-4. De Pad-
destoel 1 en Springbok 2 maakten er 

Inschrijven ‘puppy-training’
Mijdrecht - Ieder jaar organiseert 
tennisvereniging De Ronde Vener 
een “puppy-training” voor jonge 
kinderen van 6 t/m 8 jaar. Al spe-
lenderwijs kunnen ze kennis maken 
met de tennissport.
De trainer (Ruud van der Helm) pro-
beert in 4 lessen een basis te leggen 
voor het echte tennisspel. Hij zal o.a 
de balvaardigheid met je gaan trai-
nen d.m.v verschillende oefeningen 
en tijdens de laatste les krijg je een 
balvaardigheidsdiploma. Deze 4 les-

sen kosten 20.00. De lessen wor-
den gegeven op de dinsdagmiddag 
van 16.00 - 17.00 uur en bij voldoen-
de belangstelling van 17.00-18.00 
uur. De data’s zijn dinsdag 4 /11/18 
febr. en 4 maart (i.v.m de voorjaars-
vakantie slaan we dinsdag 25 febr. 
over). Lijkt het je leuk om bij  aan de 
puppytraining mee te doen geef je 
dan op vóór maandag 27 januari. Dr 
van der Haarlaan 1 in Mijdrecht. 
(ons tennispark ligt rechts van de 
Meijert)

Tweede Volleybollen-
toernooi zeer geslaagd
De Ronde Venen - Ruim hon-
derd deelnemers en 300 oliebol-
len, dat waren de ingrediënten voor 
dit nieuwjaarstoernooi van Spel en 
Sport DRV. Ook deze tweede edi-
tie van het Volleybollentoernooi trok 
meer dan honderd deelnemers. Ui-
teraard deden de volleyballers van 
Spel en Sport mee, maar daarnaast 
waren er nog zo’n 70 mensen uit an-
dere lesgroepen en 20 enthousias-
telingen uit Nieuwegein. Het was 
een gezellige drukte in De Phoe-
nix, waar 15 teams in vijf poules elk 
eerst twee wedstrijden speelden, 
met een gewone, een grote of een 

heel grote bal. Zo deed iedereen op 
z’n eigen niveau mee.. In de tweede 
ronde waren de poules opnieuw in-
gedeeld, waardoor de spanning toe-
nam. Er werd met veel plezier en in-
zet gespeeld, onder het toeziend 
oog van volleybaldocent Henk de 
Kogel. ‘Henkie, bedankt!’ , luidkeels 
lieten de deelnemers blijken, dat het 
opnieuw een geslaagde ochtend 
was geweest.
Spel en Sport is het jaar sportief be-
gonnen! Wilt u meer weten over de 
lessen van Spel en Sport, kijk dan 
op www.spelensportdrv.nl, of bel 
met 06-21 918 353

WLCombatics viert 1 jarig 
jubilieum met open dag
De Ronde Venen - Op 26 januari 
zal in de dojo van WLCombatics aan 
de Rendementsweg in Mijdrecht 
een open dag plaatsvinden. WLC 
viert dan dat zij 1 jaar op deze lo-
catie gevestigd zijn. Deze dag kan 
iedereen gratis een voorproefje krij-
gen van alle lessen die hier gege-
ven worden. Denk hierbij aan kick-
boksen, circuit-, kettlebell- en boot-
camptraining. Ook is er voor de be-
ginnende sporter een leuke les om 
te proberen namelijk: indoor boot-

camp. Een training waarbij de in-
tensiteit iets lager ligt dan bij de re-
guliere bootcamptrainingen en de-
ze worden binnen gegeven. Ideaal 
om mee te starten! De dojo wordt 
ook gebruikt voor aikidolessen die 
verzorgd worden door Aishinkai Ai-
kido. Ook voor deze les is het mo-
gelijk een les mee te doen en te er-
varen hoe leuk aikido is. Naast gra-
tis proeflessen volgen, kun je alleen 
deze dag, als nieuwe klant van WL-
Combatics, ook nog eens heel voor-

lange partijen van, aan het eind van 
deze marathon was, met 5 tegen 4, de 
Paddestoel 1 net iets beter. De Kuiper 
van Wijk deed het goed tegen ASM 
2. Alleen Broer Persoon kon 2 punten 
voor ASM 2 binnenslepen, 7-2. Bar 
Adelhof 1 blijft op kampioenskoers, 
met 9-0 hadden zijn geen moeite 
met ASM 3. DIO won weliswaar met 
7-2 van de Kromme Mijdrecht maar 
liet wel twee kostbare punten lig-
gen waardoor de naaste concurrent, 
Bar Adelhof 1, weer dichterbij komt. 

Het damesteam uit de competitie, de 
Paddestoel 3, had het deze week ex-
tra zwaar. Vanwege een communica-
tiefout was er een vrouw minder. Dat 
hield in dat de heer in het team 2x 
moest spelen en dat de dames ook 
nog eens extra punten moesten ma-
ken. Helaas was dat iets te veel ge-
vraagd en de Merel/ Heerenlux 1 won 
dan ook met 9-0. Onze Vrijheid/de 
Biljartmaker blijft door een 7-2 zege 
op de Merel/Heerenlux 4 ook in de 
top van de beker meedraaien.

delig een rittenkaart of abonnement 
afsluiten! Bij WLC staat persoonlijke 
aandacht voorop. Geen massa les-
sen, maar juist kleine groepslessen. 
Zij weten hoe je heet, kennen jouw 
sterke en zwakke punten en je trai-
ningsdoel. Zodat je altijd het maxi-
male effect bereikt. Maar ook de 
aandacht krijgt om de oefeningen 
goed te leren uitvoeren. Een gezel-

lige en ontspannen sfeer tijdens de 
lessen en toch een goede workout 
krijgen is wat zij neerzetten. Want, 
zegt Willem Lindeboom, eigenaar, 
plezier hebben tijdens het sporten 
is echt mogelijk! De open dag is op 
26 januari van 10.00 uur - 15.00 uur. 
Iedereen is welkom om alle lessen 
eens uit te proberen! Meer informa-
tie: www.sterkenweerbaar.nl





41. Nieuwe belastingmaatregelen
Kandidaat-notaris en Estateplanner mr. Mariëlle Touw-
van den Bos van Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen 
verzorgt een lezing betreffende algemene aspecten van 
erf- en schenkbelasting en de voorkoming daarvan. De 
wijzigingen in de AWBZ, sinds 1 januari 2013, zullen hier-
bij tevens aan de orde komen. En uiteraard zal de rol, die 
huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, 
testamenten en levenstestamenten hierbij kunnen spe-
len, aan de orde komen.
1 maandag: 20.00-22.00 uur
datum: 14 april
o.l.v.: Mariëlle Touw-van den Bos
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

42. Kattengedrag
Deze lezing gaat over kattengedrag. Katten communice-
ren o.a. door middel van lichaamstaal, geluiden en geu-
ren/feromonen. Hoe dicht staat onze “tijger” nog bij de 
natuur? Hoe ziet u dat katten stress hebben? Hoe kan 
probleemgedrag bij katten voorkomen worden? Deze le-
zing geeft met behulp van foto’s en videomateriaal meer 
inzicht in het gedrag van uw kat.
1 dinsdag: 20.00-22.00 uur
datum: 15 april
o.l.v.: Nienke Bijvoets
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 0,30

43. Paasarrangement
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding 
van Peter en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor Pa-
sen maken. Dit tafelstuk zal zeker een eyecatcher in uw 
woning worden.
1 dinsdag: 20.00-22.00 uur
datum: 15 april.
o.l.v.: Peter en Trudy Bon
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 27,50 

44. Wandelen in Amsterdam rond 
 het Koningsplein 
Tijdens deze wandeling wordt de ernst van kerken en re-
ligie afgewisseld met frivolere onderwerpen als we bij-
voorbeeld Het Lieverdje bekijken, ons verdiepen in de 
geschiedenis van de Brabantse Aap of door de Dubbe-
leworststeeg wandelen. Het gebied rond het Konings-
plein is een fascinerend stukje Amsterdam. De wandeling 
is qua afstand niet lang, maar er valt ook zo ontzettend 
veel te zien! De koffiepauze is in café L’Ésprit, een bouw-
werk van Eduard Cuypers (neef van Pierre van het Rijks-
museum).
1 donderdag: 11.00-13.30 uur
datum: 8 mei
o.l.v.: Dick Keijzer
verzamelen: Rokin, Amsterdam bij het beeld van 
 Kon. Wilhelmina te paard (bij de rond
 vaartboten van rederij Kooij)
cursuskosten: € 5,-

45. Wandelen in Amsterdam op 
 het Museumplein 
Is het alleen maar een plein voor feesten en demonstra-
ties? Nee, het Museumplein is ook een verzameling van 
zichtbare herinneringen aan de geschiedenis van Am-
sterdam en Nederland. We gaan het plein ontdekken als 
we wandelen van het Concertgebouw naar het Rijksmu-
seum. We beginnen met koffie in het café van het Con-
certgebouw en eindigen in het Zuiderbad, waar we een 
broodje kunnen nuttigen. Maar niet nadat we Pierre Cuy-
pers, bouwmeester van het Rijksmuseum, recht in de 
ogen hebben gekeken om hem te bedanken voor het 
schitterende gebouw dat hij ons heeft nagelaten. 
1 zaterdag: 10.00-12.30 uur
datum: 10 mei
o.l.v.: Dick Keijzer
verzamelen: Concertgebouwplein, 
 hoek Van Baerlestraat
cursuskosten: € 5,-

46. Workshop Schetsen thuis 
 of onderweg
Je ziet ze wel eens, van die prachtig geschreven en gete-
kende reisverslagen van creatieve mensen. Vol met krab-
beltjes van leuke dingen, op vakantie gezien en beleefd. 
Dat kunt u ook maken! In deze workshop leren we de ba-
sis van het tekenen en waar je naar kijkt om zelf op va-
kantie van die leuke krabbeltjes te maken. Dit doen we 
meteen in ons 1e eigen krabbelboekje, zodat alles wat we 
geleerd hebben meteen vastgelegd wordt om na te zien 
in de toekomst. We proberen 2 lessen buiten te doen als 
het weer mee zit.
3 dinsdagen: 19.15-21.15 uur
data: 13-20-27 mei
o.l.v.: Resi van Zijl
plaats: Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten: € 15,-
materiaalkosten: € 15,- (schetsboekje/potlood/stiften/
 aquarelverf enz.)

47. Rondleiding en High Tea in 
 Costerustuin
Een bijzondere kennismaking met de Botanische tuin dr. 
Costerus in Hilversum, waarbij u niet alleen planten kunt 
bekijken maar ook kunt proeven. Wel eens weegbreetof-
fee geproefd of hartige taart met brandnetel? Laat u sma-
kelijk verrassen tijdens de kruidentheeproeverij. Hierbij 
worden zoete en hartige lekkernijen gepresenteerd waar-
in delen van bloemen en planten zijn verwerkt. Tijdens de 
rondleiding door de tuin hoort u allerlei (w)etenswaardig-
heden over planten en de specifieke werking van kruiden.
1 zondag: 14.30-16.30 uur
datum: 25 mei
o.l.v.: Ellen Brandligt
plaats: Zonnelaan 4 z, Hilversum
cursuskosten: €  5,-
materiaalkosten: €  10,-

34. Workshop Bonbons maken
Vlak voor de Pasen gaat u deze avond in een echte cho-
coladefabriek uw eigen verfijnde bonbons maken. Alles is 
van hoge kwaliteit en gebeurt onder professionele bege-
leiding. Een echte uitdaging voor de liefhebbers van cho-
colade.
1 vrijdag: 19.00-22.30 uur
datum: 4 april
o.l.v.: De Truffel
plaats: Glazenmakersweg 2, Woerden
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 35,-

35. Workshop Zilverklei
Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditione-
le technieken van het edelsmeden, de meest geweldige 
sieraden maken. Zilverklei is op dezelfde manier verwerk-
baar als klei, daarom de naam zilverklei. Je kunt het kne-
den, uitrollen, snijden, stempelen etc. Na het vormen en 
drogen, kun je het sieraad bewerken met vijltjes, graveer-
mesjes 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 
polijsten een prachtig glanzend resultaat. 
1 zaterdag: 12.00 -16.00 uur
datum: 5 april
o.l.v.: Ann Robles
plaats: Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
cursuskosten: € 8,-
materiaalkosten: € 45,-

36. Urbanuskerk: kijken, luisteren, 
 genieten
De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel is in het pol-
derlandschap van heel ver al te zien. Maar heeft u dit 
Rijksmonument wel eens van binnen gezien? Op deze 
zaterdag laat een enthousiaste gids u de prachtige kunst-
schatten zien en vertelt hij boeiende anekdotes. Na een 
kopje koffie of thee kunt u desgewenst mee naar de koor-
zolder, waar uw gids, een van de vaste organisten van de-
ze kerk, u laat horen en zien wat het orgel allemaal aan 
mogelijkheden heeft. Hebt u een verzoeknummer? Wel-
kom! Ten slotte: wie wil en kan mag de smalle trappen 
op, verder omhoog de toren in. U wordt beloond met een 
schitterend uitzicht!
1 zaterdag: 13.30 -15.30 uur
datum: 5 april
o.l.v.: St. Urbanusparochie 
plaats: Amsteldijk-Zuid 145, Nes a/d Amstel
cursuskosten: € 10,- (incl. koffie / thee)

37. Fietsclinic
Tijdens de fietsclinic komen alle aspecten aan bod die van 
belang zijn voor de aanschaf en het veilig gebruik van een 
elektrische fiets. Er is ruime gelegenheid tot het testen en 
uitproberen van diverse elektrische fietsen. De keuzewij-
zer helpt u met het kiezen van de elektrische fiets die bij 
u past! Mocht u zich niet altijd zeker voelen op uw huidige 
fiets? We laten diverse hulpmiddelen zien waarmee u op 
een prettige manier kunt blijven doorfietsen. Mocht u be-
hoefte hebben om een elektrische fiets langer uit te willen 
proberen dan is na afloop een afspraak hierover mogelijk! 
Met bijgaande link kunt u alvast uw verkeerskennis testen 
http://www.blijfveiligmobiel.nl/quiz/quiz.html
1 dinsdag: 10.00-12.30 uur
datum: 8 april
o.l.v.: Peter Reichardt
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

38. High Tea
Tijdens de High Tea proeverij gaan we gezamenlijk een 
tafel vol met zoete en hartige lekkernijen maken. Tijdens 
deze workshop wordt heerlijke thee geserveerd en tij-
dens de proeverij een glaasje prosecco. We maken: heer-
lijk soepje, mini vanille cupcakes met marsepein en toefje 
banketbakkersroom, chocolade fondue met diverse soor-
ten vers fruit om in te dopen, plateau met diverse soor-
ten tapas stokjes, caprese (tomaat/mozzarella/pesto), 
meloenbolletjes met seranoham, geitenkaasbolletjes met 
walnootkorstje, diverse soorten mini sandwiches, blader-
deeg hapjes zoet en hartig.
1 donderdag: 18.15-20.15 uur
datum: 10 april
o.l.v.: Simone Reijm
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 30,-

39. Workshop Amuses
Amuse is een zeer klein gerecht (of minihapje) ter bevor-
dering van de spijsvertering. Tegenwoordig wordt dit vaak 
bij het plaatsnemen aan tafel in een restaurant aangebo-
den, maar oorspronkelijk is dit een klein hapje dat tus-
sen de gangen door geserveerd wordt. De volledige term 
voor een amuse is amuse-gueule (uit het Frans, letterlijk 
vermaak voor de mond). Het staat zo leuk en het is weer 
eens iets anders. We maken verschillende hapjes en on-
der het genot van een drankje kan er worden geproefd! In 
deze workshop krijgen alle deelnemers alle recepten mee 
zodat je thuis met het geleerde ook aan de slag kunt.
1 donderdag: 13.30-16.30 uur
datum: 10 april
o.l.v.: Mings Slikker
plaats: Oukoop 22, Nieuwer ter Aa
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 37,50

40. Wandeling Haarlemse Hofjes
Haarlem is een echte hofjesstad. Waren er in de 17de 
eeuw meer dan 40 hofjes, nu zijn er nog ruim 20 waaron-
der het oudste hofje van Nederland uit 1395. Uniek gele-
gen in het centrum van de oude stad en toch vaak een oa-
se van rust. Hofjes zijn een echt Hollands fenomeen en 
Haarlem is een echte hofjesstad.
1 zaterdag: 10.30-12.00 uur
datum: 12 april
o.l.v.: Gilde Haarlem
verzamelen: Hal Centraal Station Haarlem 
 (centrumzijde) 
cursuskosten: € 5,-

27. Yoga
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te 
herontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende 
oefeningen soepel gehouden. Massage wordt toegepast 
waar dit nodig is. Ieder naar eigen mogelijkheden zonder 
te moeten presteren. Je leert om je te concentreren en om 
evenwicht te scheppen tussen lichaam en geest.
10 dinsdagen: 10.00-11.00 uur
data: 18-25 mrt, 1-8-15-22 apr, 
 6-13-20-27 mei
o.l.v.: Mariëtte Prakke 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

28. Kunstgeschiedenis: 
 J.C. van Oostsanen
2014 is het jaar dat er in Amsterdam en Alkmaar veel aan-
dacht zal worden geschonken aan de kunstenaar Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen (1470-1533). Vanaf 1500 tref-
fen wij deze schilder, in Haarlem opgeleid, in Amsterdam 
en hij kan worden beschouwd als de “eerste renaissan-
ce schilder”  van Amsterdam. Woonachtig in de Kalver-
straat vervaardigde hij vele werken voor de Heilige Stede 
en ontwierp de gewelfschilderingen in de zuidelijke steek-
kapellen van de Oude Kerk, de Grote Kerk in Naarden en 
kerken van Warmenhuizen en Alkmaar. Ook prachtige 
kerkgewaden zijn uit zijn atelier afkomstig.  Aan de hand 
van veel materiaal zullen wij zijn werken onder de loep 
nemen. Ook die van enkele medewerkers, waaronder zijn 
belangrijkste leerling Jan van Scorel, komen aan de orde. 
We brengen een bezoek aan de tentoonstelling in het Am-
sterdam Museum en de Oude Kerk.
3 donderdagen: 20-27 mrt, 3 apr: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag: 5 april: 14.00-16.00 uur
o.l.v.: Jean van Tongeren 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-
materiaalkosten: entree Amsterdam Museum 
 en Oude Kerk

29. Antarctica en Falklands
Op deze avond wordt u ruim twee uur meegenomen op 
een “leunstoelreis” naar het indrukwekkende Antarctica, 
de relatief onbekende Falkland-eilanden en een heel klein 
stukje Zuid-Amerika. Aan de hand van beelden en verha-
len krijgt u een impressie van de flora en fauna. Vooral vo-
gels maar ook zoogdieren zullen aan bod komen, waarbij 
ook aandacht zal worden besteed aan de determinatie- 
kenmerken en lokale geschiedenis. Vanzelfsprekend wor-
den ook de schitterende landschappen van deze streken 
getoond. Hopelijk krijgt u het ook warm na het zien van de 
beelden uit deze koude streken. 
1 donderdag: 20.00-22.00 uur
datum: 20 maart
o.l.v.: Phil Koken 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

30.	 Fotografie
In 8 avonden leer je: 1) hoe je toestel werkt. Wat doen al 
die knoppen, functies, en programma’s? 2) hoe je bete-
re en mooiere foto’s kan maken, door inhoud, composi-
tie en presentatie. 3) hoe je je foto’s kan verbeteren, door 
gebruik van basale computer bewerking. 4) de geheimen 
van pixels, ISO, WB, gamma, en histogrammen! Er zijn 
ook foto-opdrachten met opbouwende kritiek over je re-
sultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel de Haar 
gepland.
8 dinsdagen: 25 mrt, 1-8-15-22 apr, 
 13-20-27 mei: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag: 17 mei: 09.30-13.00 uur
o.l.v.: Jan van Veen
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 45,-
materiaalkosten: € 3,- + entree de Haar of MJK

31. Audiovisuele-show Venetië 
 en de Veneto
Venetië was meer dan duizend jaar een onafhankelijke 
stadstaat, tot de verovering door Napoleon aan het ein-
de van de 18e eeuw. De stad is het summum van cul-
tuur en bezienswaardigheden. We dwalen rond in deze 
uiterst interessante Italiaanse stad en ontdekken wijken 
en andere eilanden in de lagune waar weinig of geen toe-
risten komen. In de vlakte van de Veneto komen we langs 
prachtige paleizen die rijke kooplieden in het verleden lie-
ten bouwen, o.a. van Andrea Palladio (1508-1580). Ook 
is er een uitstapje naar de steden Vicenza met zijn Te-
atro Olimpico (1585) van Palladio en Padua met de uni-
versiteit en de Scrovegnikapel met de beroemde fresco’s 
(1303-1305) van Giotto. De beelden worden begeleid met 
prachtige muziek van de ‘Venetianen’ Claudio Montever-
di, Antonio Vivaldi en anderen.
1 donderdag: 20.00-22.30 uur
datum: 27 maart
o.l.v.: Henk Butink
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

32. Golfclinic
3 kennismakingslessen. Begin met golfen, een gezonde 
sport. De cursus geeft een indicatie van mogelijkheden 
en is tot op hogere leeftijd te spelen. Na de cursus zult u 
het “golfvirus” voelen werken. De lessen worden door een 
Pro gegeven.
3 zaterdagen: 14.00-15.00 uur
datum: 29 maart, 5-12 april
o.l.v.: Golfpark Wilnis-Tom Blasse
plaats: Bovendijk 16A, Wilnis
cursuskosten: € 35,-

33. Wandeling in Utrecht: Hulp-
 verlening door de eeuwen heen
Rombout Kelderman en Gerrit Rietveld, architecten die 
de stad op de kaart hebben gezet. Wat weten wij van hen 
en wie waren hun tijdgenoten in hun werkzame leven?
1 zondag: 13.30-15.00 uur
datum: 30 maart
o.l.v.: Gilde Utrecht 
verzamelen: Toerist Info, Domplein 9, Utrecht
cursuskosten: € 5,-

20. Nieuw Zeeland
“Onder de Witte Wolk”. De Maori noemen hun prachtige 
Nieuw Zeeland: Aotearoa, Land van de Witte Wolk. Erva-
ren reiziger Dick van Toorn neemt u deze avond mee op 
een avontuurlijke reis. Naar het Noordereiland van vulka-
nen, ‘stomende’ landerijen en unieke natuur. Langs ruige 
kusten naar de turkooizen Bay of Islands met authentie-
ke Maori cultuur en Cape Reinga, de spirituele noord-
punt van Nieuw Zeeland. U maakt kennis met de leefwij-
ze van de Maori en hun ongeëvenaarde vaardigheden. U 
gaat mee naar het schitterende Zuidereiland, de steden 
Christchurch en Dunedin in de stille pracht van bossen 
en meren en besneeuwde bergen. U dwaalt mee door het 
schitterende Fjordland en over het ruige Steward Island, 
met nevelwoud en schuwe kiwi’s. De reis gaat langs de 
betoverend mooie westkust, de Tasman Zee en de gou-
den stranden van het Abel Tasman Park. U ziet enorme 
walvissen en reist mee over de bergen van de beroem-
de Trans Alpine treinreis. Kortom, u beleeft deze avond 
Nieuw Zeeland in kleurrijke schakering. 
1 dinsdag: 20.00-22.00 uur
datum: 4 maart
o.l.v.: Dick van Toorn 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

21. Zen Meditatie
Deze twee avonden belichten het hoe en waarom van de 
Zen meditatie. Ervaring is niet nodig maar staat ook niet in 
de weg. De eerste avond staat de lichaams- en geestes-
houding van deze meditatie centraal. De tweede avond 
gaat over de Zen beoefening als deel van het Boeddhis-
me. Jong of oud, we raken gemakkelijk verward door de 
snelle veranderingen en voortdurende prikkels waarmee 
we te maken hebben in onze tijd. Streven naar materieel 
goed of continu zoeken naar plezier leidt niet tot geluk en 
vrede. Volledig gewaar en aanwezig in het moment, ko-
men we innerlijk tot rust en verschijnen mededogen en 
levenswijsheid vanzelf. Zen meditatie is geen techniek 
maar een natuurlijk aanwezig zijn met en wakker kijken 
naar wat er is en wie we zijn.
2 woensdagen: 20.00-21.30 uur
data: 5-12 maart
o.l.v.: Hakuun
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 10,-

22. Latifa Meditatie
De Latifa is een oude meditatiemethode afkomstig uit het 
soefisme. Latifa betekent: kwaliteit of ‘verfijning’. Er zijn 
zeven ‘verfijningen’ of ‘thema’s’ of latifs, te weten: 1) Aan-
vaarding, 2) Verlangen, 3) Hoop, 4) Vertrouwen, 5) Over-
gave, 6) Liefde, 7) Vrije Wil. Aan de hand van deze zeven 
kwaliteiten, die leven in de binnenwereld van ieder mens, 
gaan we door de meditatie. De cursus wordt gegeven in 6 
avonden en is geschikt voor een ieder die op zoek is naar 
verdieping, naar bezieling, naar bevrijding van oude pa-
tronen. Voor iedereen die op zoek is naar zichzelf. Hoe 
meer een mens in contact is met zijn of haar oorspronke-
lijkheid, hoe meer verfijnd deze mens is. Hoe meer men 
verfijning oefent, hoe meer de mens in contact komt met 
zijn authenticiteit.
6 vrijdagen: 20.00-22.00 uur
data: 7-14-21-28 mrt, 4-11 apr.
o.l.v.: Marieke Winter
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 30,-

23. Kennismaken met Mindfulness
Mindfulness betekent je aandacht doelbewust richten op 
je ervaring van dit moment, zonder hierover te oordelen. 
Het gaat over een manier van leven waarbij je opener 
en bewuster in het leven staat en anders leert omgaan 
met levensgebeurtenissen, stress en pijn. In deze cursus 
maakt u kennis met een aantal oefeningen en wordt infor-
matie gegeven over Mindfulness en over de achtergron-
den ervan.
3 vrijdagen: 20.00-21.30 uur
data: 7-14-21 maart.
o.l.v.: Nelleke Doornebal
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 15,-
materiaalkosten: € 7,50

24. Schilderen met stijl
We gaan schilderen als echte kunstenaars. We kijken 
naar hun werk en hun stijl. We schilderen met acrylverf op 
papier en op doek in de stijl van Vincent van Gogh, Karel 
Appel en Piet Mondriaan. 3 keer werken we op papier en 
1 keer op doek. Op het doek kiezen we zelf een stijl.
4 maandagen 13.30-15.30 uur
data: 10-17-24-31 maart
o.l.v.: Annie Overbeeke
plaats: De Boei , Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-
materiaalkosten: € 25,-

25. Rondleiding de Burcht
De Burcht van architect Berlage heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse vakbe-
weging. Het gebouw zelf is opgericht door de diamant-
werkers. In het gebouw zijn nog de sporen zichtbaar van 
deze roerige geschiedenis. Berlage ontwierp niet alleen 
het gebouw, maar ook de inrichting, het meubilair en zelfs 
het drukwerk. 
1 maandag: 10.30-12.00 uur
datum: 10 maart.
o.l.v.: gids van de Burcht
plaats: Henri Polaklaan 9, Amsterdam 
cursuskosten: € 8,-

26. Russisch Alfabet
Kennis maken met de Russische taal aan de hand van 
het alfabet. Vier weken oefenen met letters en woorden 
om opschriften en straatnamen te kunnen lezen. Dit geeft 
zelfvertrouwen als je in een Russische stad bent. 
4 maandagen: 20.00-22.00 uur
data: 17-24-31 mrt, 7 apr.
o.l.v.: Pieter Boersma 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-

1. Opfriscursus Bridge 
Deze cursus heeft tot doel uw bridgekennis weer op te fris-
sen en te verbreden. We besteden o.a. aandacht aan het 
maken van een speelplan voor zowel troef- als SA-con-
tracten. Hoe speel ik mijn troefcontract? Direct troeftrek-
ken of eerst die verliezer wegwerken? Af- en tegenspel 
komen iedere les aan de orde. Thema’s als signaleren, 
5-kaart hoog, de vierde kleur, op weg naar slem, het 1SA-
complex worden behandeld. U kunt ook zelf uw wensen 
kenbaar maken. Het oefenen en spelplezier staan cen-
traal. U krijgt bij iedere les een samenvatting van de be-
handelde en geoefende stof.
10 dinsdagen: 19.45-22.00 uur
data: 28 jan, 4-11-18 feb, 4-11-18-25 mrt, 
 1-8 apr.
o.l.v.: Joop van Delft 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 50,-
materiaalkosten: € 5,-

2. Lekkernijen voor vogels
U maakt een paneel dat u gaat decoreren met natuurlij-
ke materialen. Het geheel wordt afgemaakt met vogelvoe-
deraccenten. Een leuk eindresultaat voor uzelf waar ook 
de vogels blij mee zullen zijn.
1 dinsdag: 20.00-22.00 uur
datum: 28 januari
o.l.v.: Claudia van Dijkhuizen
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 18,- 

3. Duitse conversatie
Het gaat bij deze conversatielessen vooral om de com-
municatie en de spreekvaardigheid in de praktijk. Hier kan 
geen enkele schriftelijke- of internetcursus tegenop. Met 
de naamvallen komt het tijdens de les meestal vanzelf wel 
goed. De moedertaal van de docente is Duits. Er wordt 
van u wel een zekere basiskennis verwacht. 
10 donderdagen: 13.30 -15.00 uur
data: 30 jan, 6-13-20 feb, 6-13-20-27 mrt, 
 3-10 apr. 
o.l.v.: Doris Schmidt-Merz
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

4. Spaans à la carte
Spaans à la carte is een cursus voor beginners. Met 
Spaans à la carte maakt de cursist op ontspannen en 
speelse wijze kennis met de Spaanse taal. De leerstof 
is eenvoudig en praktisch, zodat de cursist het geleerde 
meteen kan toepassen in de praktijk. De nadruk ligt op 
communicatie in situaties zoals uit eten gaan, winkelen, 
reizen met het openbaar vervoer of de weg ergens naar-
toe vragen. U dient het boek Spaans à la carte, ISBN 978 
94 6030 1575, zelf aan te schaffen.
10 donderdagen: 19.30-21.00 uur
data: 30 jan, 6-13-20 feb, 6-13-20-27 mrt, 
 3-10 apr. 
o.l.v.: Marcel Torrado
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

Programma CursusProjeCt voorjaar 2014
 De STICHTING CURSUSPROJeCT De RONDe VeNeN BIeDT U OP DeZe PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HeT KOMeNDe SeIZOeN

CURSUSMARKT VRIJDAG 17 JANUARI 2014 
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 inschrijftafel 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.
 Inwoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen onder voorwaarde van een inkomenstoets 

 een beroep doen op het fonds “Stichting Jongeren Aktief” en “Declaratiefonds Sport en Cultuur” 
 om deel te nemen aan de cursussen. 

 IBAN banknummers zijn vanaf februari 2014 verplicht voor incasso. 
 Vermeld daarom NU al uw IBAN bankrekeningnummer.

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. 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, merengue, samba komen aan bod en doen de 
heupen swingen. De opzwepende muziek en de leuke be-
wegingen zorgen ervoor dat u niet eens door hebt dat u 
bezig bent met een geweldige training! De Zumba dans-
pasjes zijn door jong en oud aan te leren en helemaal niet 
moeilijk.
10 donderdagen: 20.30-21.30 uur
data: 30 jan, 6-13-27 feb, 6-13-20-27 mrt, 
 3-10 apr.
o.l.v.: Ashna Mungra
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

6. Fitness 
Een fitnesscursus waarbij het huidige niveau van de con-
ditie en de leeftijd geen rol speelt. Door het lage instap-
niveau is deze cursus voor iedereen toegankelijk, zowel 
mannen als vrouwen. Door het fitnessen versterkt u niet 
alleen het lichaam, maar zorgt u ook voor een algemeen 
beter gevoel. U zult beter in uw vel zitten door het bewe-
gen. Door het centraal stellen van een bepaalde spier-
groep per training gaan we de kwaliteit van de dagelijk-
se activiteiten verhogen. De training is opgebouwd uit een 
warming-up, de kern waarin de spiergroepen centraal 
staan, en de cooling-down met de verschillende stretch-
oefeningen. Het is nooit te laat om te beginnen.
13 maandagen: 20.15-21.30 uur
data: 3-10-17-24 feb, 3-10-17-24-31 mrt, 
 7-14-28 apr, 5 mei.
o.l.v.: Mark Rijkeboer
plaats: Veenlanden College,
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten: € 65,-

7. Portret maken voor “dummies”
Een geschilderd portret van een dierbare is leuk, maar o 
zo moeilijk om te maken. Deze avond leert u een trucje 
om heel snel een wervelend portret te schilderen in aqua-
rel. Ervaring in schilderen is helemaal niet nodig om tot 
een goed resultaat te komen, waardoor het extra leuk is 
om te doen.
1 maandag 19.45-21.30 uur
datum: 3 februari
o.l.v.: Resi van Zijl
plaats: Energieweg 12, Mijdrecht 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 12,50

8. Kennismaken met Taiji
De Kunst van Bewegen: Taiji en Qigong is een Traditio-
nele Chinese gezondheidssport die tegenwoordig overal 
ter wereld wordt beoefend. Door de waarneembare ge-
zondheidseffecten houden steeds meer erkende organi-
saties zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. “Aan-
dacht” en “concentratie” zijn de sleutelfactoren die de 
Chinese sport onderscheiden van onze westerse oefenin-
gen. Bewegen boekt opmerkelijke resultaten zoals verbe-
tering van de bloedsomloop, het zelf leren “ontstressen” 
en spierversterking. In een ontspannen sfeer worden de 
bewegingen in een afgesproken volgorde uitgevoerd.  Er 
wordt aandacht besteed aan bewust/onbewust bewegen, 
ademen, lopen, staan en zitten. Kort samengevat: door 
de eenvoud is het voor iedereen mogelijk aan deze sport 
mee te doen. 
10 woensdagen: 15.00-16.15 uur
data: 5-12-19 feb, 5-12-19-26 mrt, 
 2-9-16 apr.
o.l.v.: Cora van Geel
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 50,-

9. Sterrenkunde
Welke sterren zijn dat en waar staat de poolster en de 
Grote Beer en staan ze ver weg? Wat is het verschil 
tussen een ster, de zon, een planeet en een maan? 
Weleens gehoord van een Zwart gat en donkere ma-
terie en kan men sneller dan het licht? Docent Maar-
ten Breggeman legt het u haarfijn uit door middel van 
een PowerPoint presentatie, aangevuld met passende 
Dvd’s. De lessen worden toegesneden op de aanwezi-
ge kennis bij de cursisten en in principe is nieuwsgierig-
heid naar wat er allemaal boven onze hoofden gebeurt, 
voldoende. Op heldere avonden natuurlijk LIVE sterren 
kijken en ontdek dan zelf dat het toch anders is dan een 
video of TV en... eenvoudig vanuit je tuin te zien!
5 donderdagen: 20.00 -21.30 uur 
data: 6-13-20 feb, 6-13 mrt.
plaats: De Boei Vinkeveen
o.l.v.: Maarten Breggeman
cursuskosten: € 25,-

10.	 Praktijk	fotografie
Deze cursus heeft 4 theorie en 4 praktijk delen. In de the-
oriedelen wordt ingegaan op techniek en toepassing en in 
de praktijkdelen wordt de theorie toegepast aan de hand 
van simpele maar gerichte oefeningen, waarbij u de ca-
mera geheel handmatig instelt. Een moderne digitale ca-
mera, uitgerust met technische hoogstandjes, vele me-
nu’s, knopjes en afkortingen. Het kan ingewikkeld zijn om 
de juiste instellingen voor een bepaalde situatie te vinden. 
Kennis van de mogelijkheden en weten wanneer je die 
kunt toepassen, geven een foto net dat verschil bij spe-
ciale situaties en momenten. Bij deze cursus leert u de 
functies van uw camera kennen, zoals witbalans, slui-
tersnelheid, belichting, kleurcorrecties, flitsen en welke 
simpele voorzorgsmaatregelen ervoor zorgen dat u zich 
zeker voelt over uw camera en uw foto’s meerwaarde ge-
ven. Om foto’s naar uw hand te zetten zijn de onderwer-
pen van deze cursus een verhelderende aanvulling op de 
gebruikershandleiding van uw camera.
8 maandagen: 20.00-22.00 uur
data: 10-17 feb, 3-10-17-24-31 mrt, 7 apr.
o.l.v.: Björn Goud
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 40,-
materiaalkosten: € 10,-

11. Klussen in en rond huis
Heb je je wel eens afgevraagd wat al die kleuren van de 
draden achter het stopcontact betekenen? Weet je pre-
cies welke pluggen en schroeven je in welke muur moet 
gebruiken? Waarom moet je eerst grondverf gebruiken op 
nieuw hout en hoe ga je verder met het afschilderen? Hoe 
komt het dat die ene kraan altijd blijft druppelen? Welke 
lijm gebruik ik om dat antieke kastje te lijmen? Hoe maak 
ik een houtverbinding? Kan ik zelf dit oude stoeltje op-
nieuw bekleden? Is er een onderhoudsschema voor mijn 
huis? Op alle, en meer van deze, vragen krijgt u antwoord 
in deze cursus.
6 dinsdagen: 20.00-22.00 uur
data: 11-18 feb, 4-11-18-25 mrt.
o.l.v.: Rob van Tol
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 30,-

12. Hoe ouder hoe wijzer
Een filosofische blik op de kunst van het oud(er) worden. 
Ouder worden willen we allemaal, maar oud zijn? Vanaf 
de Griekse tijd hebben de filosofen zich al met dit onder-
werp beziggehouden. Wat is hun visie daarop? En wat is 
uw visie? We bewandelen ook wegen buiten de filosofie 
en oriënteren ons op actuele literatuur en publicaties. Er 
is veel ruimte voor thema’s en vraagstukken om met el-
kaar te bespreken. Er wordt van u geen voorkennis noch 
voorbereiding verwacht. Van elke bijeenkomst wordt een 
samenvatting en bijbehorende literatuurverwijzing ge-
maakt.
5 woensdagen: 20.00-22.00 uur
data: 12-26 feb, 12-26 mrt, 9 apr.
o.l.v.: J.T.A. Beuk
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 25,-

13. Wat is reïncarnatietherapie?
Wanneer de geschiedenis zich herhaalt, wanneer je 
steeds tegen dezelfde problemen aanloopt, wanneer het 
verleden in de weg zit, dan is reïncarnatietherapie inte-
ressant. Maar wat is reïncarnatie-therapie? Hoe gaat dat 
en hoe werkt dat? Daar wordt in de lezing over verteld. 
Ook geschikt voor ouders/opvoeders van kinderen met 
probleemgedrag dat geen duidelijk aanwijsbare oorzaak 
heeft in het huidige leven.
1 vrijdag: 20.00-22.00 uur
datum: 14 februari
o.l.v.: Marieke Winter
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

14. Rijksmuseum: De drie Willems-1
In het kader van tweehonderd jaar Koninkrijk brengen we 
een bezoek aan de afdeling Negentiende eeuw van het 
Rijksmuseum. Aan de hand van de koningen Willem I, II 
en III maken we kennis met de eeuw waarin de funda-
menten voor het huidige Nederland werden gelegd.
1 zaterdag: 09.30-11.00 uur
datum: 15 februari
o.l.v.: Yuri van der Linden
plaats: Rijksmuseum Amsterdam 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: entree museum of MJK

15. Rijksmuseum: De drie Willems-2
Zie de informatie bij cursus 14.
1 zaterdag: 14.00-15.30 uur
datum: 15 februari

16. Zout: teveel of zoutarmoede
Ondanks dat er veel zout aan ons eten wordt toegevoegd, 
kunnen we toch een tekort aan waardevolle zouten heb-
ben; aan zoutarmoede lijden. Door een andere manier 
van zoutgebruik en kwalitatief beter zout te gebruiken 
kunnen we veel beter in balans zijn. Ook zinvol voor men-
sen met een te hoge of juist te lage bloeddruk.
1 maandag: 20.00-22.00 uur
datum: 17 februari
o.l.v.: Tanja van der Moolen
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 1,-

17.  Fimokralen maken
Fimokralen of fimochunks maken. Deze keer kunt u kie-
zen tussen fimokralen maken à la Pandora of fimodruk-
kers maken à la Noosa. Beide workshops zijn leuk en 
makkelijk om te doen en u heeft een uniek sieraad dat 
u nog jaren gaat dragen. Er worden diverse eenvoudige 
technieken uitgelegd, zoals marmeren, twee kleuren in el-
kaar draaien, werken met strass steentjes, werken met 
bladgoud of zilver of werken met de kleispuit. Voor de ket-
ting van de fimokralen krijgt u materiaal voor 9 kralen, 4 
metalen kralen en een veter. Wat de fimodrukkers betreft, 
maakt u 6 chunks en u krijgt daarbij een hanger aan een 
veter. Er zijn 2 docenten aanwezig, die u helpen zodat u 
altijd met een leuk resultaat naar huis gaat.
1 maandag: 19.30 -22.15 uur
datum: 3 maart
o.l.v.: Chantal Zaat
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 15,-

18. 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 de-
ze cursus het zogenaamde 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, baldik-
te en tempo “één geheel” vormen. Het belangrijkste doel 
is om u met plezier te laten biljarten.
5 dinsdagen: 19.00- 20.00 uur 
data: 4-11-18-25 mrt, 1 apr.
o.l.v.: Ton Bocxe 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 25,-

19. Biljarten-2 
Zie informatie bij cursus 18.
5 dinsdagen: 20.00-21.00 uur
data: 4-11-18-25 mrt, 1 apr.



Uithoorn - Op zondag 12 janua-
ri 15.00 uur a.s. zal de voorlaatste 
expositie bij Galerie Fort aan de 
Drecht “Unexpected Art” op onver-
wachte wijze worden geopend. Een 
verzameling kunst zoals nog niet 
eerder te zien is geweest in onze Uit-
hoornse Galerie. Deze zeer spraak-
makende expositie bevat werk van: 
Peter Vival: Zijn werk staat voor vrij 
zijn in wat je bent en wat je doet. 
Kijken met je buik, luisteren naar je 
ziel. Peter is een autodidact en sinds 
2007 serieus gestart met schilderen 
en beeldhouwen, zeer bekend zijn 
zijn demin sculpturen. Sanne Claes-
sens heeft haar draai gevonden in 
de zgn. streetart. In deze scene is 
zij beter bekend als BunnyBrigade. 
Haar geestige cartoons zijn te vin-
den op stickers, paste-ups en hou-
ten blokjes. De stad is haar podi-
um. Haar werk is vooral schilde-
ren en etsen in een zeer uiteenlo-
pende vorm en met een grote eigen 
identiteit. Tijdens een aantal zon-
dagmiddagen zal Sanne Claessens 
tegen betaling uw meegebrachte 
koptelefoons beschilderen. De data 
daarvoor zijn: 19-1, 2-2, 16-2, 23-2, 
tijd: 14.30-17.00 uur. Peter Boersma 
maakt “nieuw” van “oud”. Na zijn 
studie aan de kunstacademie in 
Groningen, is hij zich toe gaan leg-
gen op collages. Zijn techniek is ori-
gineel en uniek. De werken zijn zo-
wel abstract als figuratief. Zijn werk 
is een lust voor het oog en voor de 
iets oudere onder ons, tevens de 
start van dagdromen. Max Rahn ziet 
de kunst van graffiti en vereeuwigd 
dit met zijn lens. Dit geeft prachti-
ge foto’s en dat hij dit met ons wil 
delen maakt ons bevoorrecht. Max 

reist door binnen en buitenland om 
deze kunst met kunst vast te leggen.
André van Buuren is een schil-
der die de kijker pakt. Schilderijen 
met hoog kunstgehalte en waar je 
steeds weer iets anders in ontdekt. 
Van cartoons tot surrealisme, mooi 
en met intrige. John Striegel is een 
kunstenaar die weer levend maakt 
wat dood is, kunst van hout. De ver-
rassende vormen en kijk op muziek-
instrumenten zijn een lust voor het 
oog. Zijn werken hebben het du-
ale charisma van natuur en kunst 
De expositie is te zien t/m zondag 
23 februari op donderdag en vrij-
dag 14.00-16.00 uur en op zaterdag 
en zondag 12.00-17.00 uur. Op de 
openingsdag is de galerie geopend 
vanaf 14.30 uur. Adres: Grevelingen 
50, 1423 DN Uithoorn.

De Ronde Venen - De komende 
maanden verzorgt Cultura De Ron-
de Venen samen met de ‘Commissie 
Bätz-orgel’ vier zondagmiddagcon-
certen in de Janskerk te Mijdrecht. 
Tijdens deze concerten, elke met 
een eigen thema, speelt telkens een 
ander instrument de hoofdrol naast 
het historische orgel uit 1842. De 
eerste matinee met het thema ‘En-
glish delight’ wordt zondag 12 ja-
nuari 2014 verzorgd door orga-
nist Ralf Nagelkerke en harpiste 
Aimée van Delden. Zij spelen die 
middag in de Janskerk aan de 
Kerkstraat prachtige Engelse mu-
ziek, onder anderen van Händel en 
Britten. In het naast de kerk gele-
gen Gebouw Irene wordt de mid-
dag afgesloten met een ‘echt En-
gels’ hapje en drankje. Ralf Nagel-
kerke is als cantor-organist ver-
bonden aan de protestantse ge-
meente van Mijdrecht, waar hij in 
de Janskerk regelmatig het Bätz- 
orgel bespeelt. Tevens studeert hij 
orgel, improvisatie en koordirec-
tie aan de Schumann Akademie en 
treedt hij regelmatig op in binnen- 
en buitenland, als begeleider en so-
list. Aimée van Delden, geroemd om 
haar veelzijdige muzikaliteit en rij-
ke toon, is een veelgevraagd har-
piste. Zij studeerde aan het Swee-
linck Conservatiorium in Amster-
dam, het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag en bij de haar nog al-
tijd inspirerende Germaine Lorenzini 
in het Franse Lyon. Aimée bespeelt 
zowel een ‘Lyon & Healy Salzedo’ 
model moderne harp als een ‘Hol-
dernesse/Erard’ historische harp 
(Londen, ca. 1830). Het twee-
de zondagmiddagconcert, met het 
thema ‘Hartverwarmende winter-
klanken’, is op 2 februari 2014 en 
wordt verzorgd door organist Dirk 
Jan Warnaar en fluitist Dick van 
Vliet. Op 23 maart 2014 is het the-
ma ‘Passie in deze passietijd’ met 
organist Arjen Leistra en sopraan 

Annette Rogers als uitvoerende mu-
sici. De reeks van vier Cultura-mati-
nees wordt op 27 april 2014 met het 
thema ‘Bach and beyond’ afgeslo-
ten door organist Koos van ’t Hul en 
Toon Rensen, die de ‘viola da gam-
ba’ bespeelt. Elk concert duurt on-
geveer een uur en een kwartier en 
begint om 14.30 uur. De kerk gaat 
open om 14.00 uur. Een kaartje kost 
10,- voor volwassenen en 5,- voor 
jongeren met een school- of stu-
dentenpas, inclusief de lekkernij-
en na afloop. Wilt u alle vier de con-
certen bijwonen, dan kunt u voor 
35,- een passe-partout bestellen. 
Dat kan echter alleen via www.cul-
tura-drv.nl. Op deze website is ook 
meer informatie te vinden over al-
le concerten en de overige activi-
teiten van Cultura De Ronde Venen. 
In de voorverkoop zijn twee we-
ken voor elk concert kaarten te ver-
krijgen bij boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en bij drogisterij De Bree 
in Vinkeveen. Tevens is het moge-
lijk om een half uur voor aanvang, 
indien nog beschikbaar, kaartjes 
voor het concert van die middag te 
kopen aan de kassa.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

Optreden Fats tribute to 
Fats Domino groot succes

Uithoorn – Han Nollen van Cafe 
Drinken en Zo uit Uithoorn kan 
tevreden zijn. Hij organiseerde 28 
december een geweldige avond 
met optreden van Fats tribune to 
Fats Dominio in de Thamerkerk.

Fantastisch
In het voorprogramma trad Deep 
& the Dudes op. De kerk zat vol 
en de gehele avond was het een 
geweldig feest. Iedereen ge-
not van de fantastische optre-
dens. Iedereen ging naar huis 
met ‘t gevoel dat ze ‘n fantasti-
sche avond hadden gehad! fotos: 
Anous Heil Take A Picture foto-
grafie.

Expositie: Unexpected Art

Waarom moet dat nou?
Vinkeveen - In de nacht van 2 op 3 
januari zijn er in het derde hofje van 
de Dodaarslaan vernielingen ge-
pleegd door een groep jongeren. Zo 
is er een speelhuisje en een tram-
poline gesloopt. Waarschijnlijk is het 
rond 01.00 uur gebeurd, want de 

groep is ook gehoord rond dat tijd-
stip in de Pijlstaartlaan. Als er getui-
gen zijn dan kunnen zij zich melden 
bij de politie. Er is inmiddels aangif-
te gedaan. “Hopelijk komen er reac-
tie’s, want dit is echt huftergedrag!”, 
aldus de buurtbewoners.

Gemeente zet oude stationsgebouw te koop

Vervolg van de voorpagina.

De gemeente heeft uitgangspunten 
voor de verkoop geformuleerd die 
het mogelijk maken aan een zake-
lijke invulling van het gebouw ook 
een openbare functie te koppelen, 
bijvoorbeeld in de vorm van horeca, 

leisure en diensten. De uitgangs-
punten voor de verkoop zijn in goed 
overleg met de direct omwonenden, 
de nabij gelegen ondernemingen, 
de VIB en de OMU (Ontwikkelings-
maatschappij Utrecht)  opgesteld. 
Het stationsgebouw kan onder 
voorwaarden worden uitgebreid 

met nieuwbouw en met grond ge-
legen ten zuiden van het stations-
gebouw langs de Rondweg. Daar-
mee wil de gemeente ook bestaan-
de bedrijven de gelegenheid geven 
zich hier te vestigen. Het stationsge-
bouw ligt op een uitstekende zicht-
locatie op het scharnierpunt tussen 

het bedrijventerrein en het winkel-
hart van Mijdrecht. Het stationsge-
bouw is gebouwd in 1915 door de 
Hollandsche Electrische Spoorweg 
Maatschappij. Het gebouw vorm-
de een schakel in de Haarlemmer-
spoorlijn Aalsmeer-Nieuwersluis-
Loenen. Een karakteristiek pand 
met Jugendstilelementen. Tot 1986 
is de halte Mijdrecht in gebruik ge-
weest. 

Inzendingen
Naast het stationsgebouw ligt een 
zogenoemd privaatgebouw, ge-
bouwd in dezelfde periode en on-
derdeel van het monument. Beide 
gebouwen zijn gemeentelijke mo-
numenten en mogen niet gesloopt 
worden. Het uiterlijk dient door de 
koper weer in goede staat hersteld 
te worden. De inzendingen die-
nen uiterlijk 15 april 2014 bij de ge-
meente te zijn ingeleverd. Daarna 
gaat de gemeente de inzendingen 
beoordelen. Uitgebreide informatie 
is te krijgen op de website www.sta-
tionmijdrechttekoop.nl of bij Redres 
erfgoedmakelaars tel. 035-6470878.

Middagklanken in 
Mijdrechtse Janskerk

Oliebollen voor hulpverleners
Wilnis - Vlak voor de jaarwisseling 
bracht het CDA warme oliebollen bij 
de brandweerploeg in Wilnis. “Onze 
hulpverleners hebben deze atten-
tie wel verdiend”, aldus CDA-lijst-
trekker Rein Kroon. “We doen dat 

als blijk van grote waardering voor 
de inzet en motivatie die ze altijd to-
nen. Vaak gebeurt dat onder moei-
lijke omstandigheden. Deze men-
sen staan altijd klaar als de veilig-
heid van onze inwoners in het ge-

ding is. Daar steken ze veel vrije tijd 
in. Het is geweldig dat ze ook tijdens 
deze jaarwisseling weer paraat zijn 
om anderen te helpen, als die ge-
confronteerd worden met branden 
en ongelukken.  Deze “lokale krach-

ten” maken het verschil in gevaar-
lijke en levensbedreigende situa-
ties. Elk jaar lees en hoor je weer 
over geweld en agressie tegen po-
litie, ambulancepersoneel en brand-
weerlieden. Wij als CDA vinden dat 
onvoorstelbaar en onacceptabel.”

Vernielingen
“De jaarwisseling verdient een 
feestelijk verloop. Dat zoiets ont-
aardt in doelbewuste vernielingen 
in de openbare ruimte, kunnen we 
niet verkroppen. Daar is echt niets 
leuk aan. Wij hopen dat de minder-
heid die dat nog niet tussen de oren 
heeft ook tot dat inzicht komt. We 
hebben waardering voor een buur-
tinitiatief, zoals dat bij het Gemeen-
teland en de Loopveltweg in Vinke-
veen plaats vond. Er was daar heel 
veel troep in de fik gestoken. Diver-
se inwoners hebben afgelopen zon-
dag samen een speelplein en om-
liggende perkjes schoongemaakt. 
Daarvoor had een medewerker van 
de gemeente daarvoor al heel veel 
rotzooi opgeschept en per auto af-
gevoerd. Onvoorstelbaar hoeveel 
rotzooi daar lag. We zijn benieuwd 
voor welk bedrag er schade is aan-
gericht in de gemeente. Daarover 
zullen we het college vragen stel-
len. We willen dat de daders wor-
den opgespoord en de schade op 
hen wordt verhaald. Ook willen we 
weten hoe de samenwerking met de 
politie was en of de politie-inzet op-
timaal geweest is.”
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Hoe zit het met je 
welvaartsbewustzijn?
Regio - Is de crisis jou overkomen? 
Misschien ben je net ontslagen of 
zit je om andere redenen krap bij 
kas? Voel jij je slachtoffer van de 
omstandigheden? Hoe geef je hier 
een positieve wending aan? Een 
juiste ‘mindset’ kan je hier enorm bij 
helpen!
Mindfulness & Integrale Yoga: Het 
nieuwe thema van Prisma Coaching 
voor het 1e blok (7 lessen). Mind-
fulness & Integrale Yoga in 2014 
staat in het teken van welvaartsbe-
wustzijn. Kun jij meer welvaart ge-
bruiken? Dan is dit nieuwe thema 
geknipt voor jou! Onder welvaarts- 
bewustzijn verstaan wij het vermo-
gen om makkelijk en prettig te func-
tioneren in de materiële wereld, of 
je nu geld hebt of niet. Mensen met 
een welvaartsbewustzijn weten dat 
geld een van de minst belangrijke 
dingen in het leven is. Toch leef je in 
een maatschappij die geld gebruikt 
als ruilmiddel. Het is verstandig om 
meesterschap over het gebruik van 
geld te verwerven. Kun jij de spiri-
tualiteit van geld begrijpen? Kun jij 
zien dat geld ook een metafoor kan 
zijn voor liefde? Hoeveel liefde ben 
jij waard? Hoeveel liefde kun jij ont-
vangen en geven?

Het eerste chakra: 
Geld heeft alles te maken met het 
eerste chakra. Dit vormt je basis! 

Het levensgebied waarop het eerste 
chakra van toepassing is betreft on-
ze overleving, en daarbij speelt geld 
nu eenmaal een belangrijke rol. 
Welvaartsbewustzijn en de samen-
hang met het eerste chakra is de 
rode draad die door dit blok van 7 
lessen loopt. Het is een reis door de 
7 chakra’s, waarbij steeds met iede-
re nieuwe chakra de verbinding met 
de basis, het eerste chakra, wordt 
gelegd. Je bouwt aan een stevig 
fundament waarop je welvaartsbe-
wustzijn tot volle bloei kan komen. 
Je leert o.a. krachtige affirmaties 
(autosuggestie) op een juiste ma-
nier toe te passen. Creëer overvloed, 
zodat je kunt delen! Je krijgt bij dit 
thema gratis een reader vol onder-
steunende theorie en oefeningen. 
De lessen van 1,5 uur bestaan uit: 
mindfulnesstraining, ontspannings-
oefeningen, verschillende ademha-
lingstechnieken, lichaamshoudin-
gen, meridiaanstimulatie, chakra- 
balancing, zelfreflectie, visualisatie, 
concentratie en meditatie. De les-
sen vinden plaats in Centrum de 
Willisstee in Wilnis. Ga voor meer in-
formatie en aanmelding naar onze 
website: www.prismacoaching.com, 
mail naar: info@prismacoaching.nl. 
of bel: 06-41814252. Op aanvraag 
is een proefles mogelijk. Voor meer 
info zie advertentie elders in deze 
krant.

Nieuwe Katholieke parochie 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op 11 janua-
ri 2014 start de oprichting van een 
nieuwe katholieke parochie in De 
Ronde Venen. De startven de groei 
van de parochie in oprichting. In 
2010 is een groep van dertig perso-
nen begonnen met katholieke eu-
charistievieringen onder de naam 
Katholiek Alternatief De Ronde Ve-
nen. Om deze vieringen te kunnen 
houden hebben ze de Veenhartkerk 
gehuurd en als voorgangers pries-
ters gevraagd van de Oud-Katholie-
ke Kerk van Nederland. Inmiddels 
is de groep uitgegroeid tot ruim 70 
personen, waarvan een groot per-
centage trouw aan de vieringen 
deelneemt. Niet alleen in getal, ook 
in geloof, hoop en liefde is de ge-
meenschap gegroeid. Dat heeft te 
maken met haar instelling. Zij houdt 
haar blik niet gericht op het verle-
den, maar op de toekomst. Daar 
haalt zij vreugde uit en de positie-
ve kracht die reden is van haar ont-
staan. Op deze wijze van samen vie-
ren meent zij een bijzondere bete-
kenis, noem het missie, te hebben 

in Mijdrecht en omgeving. De ge-
meenschap weet zich onderdeel van 
de samenleving in De Ronde Venen, 
en trekt zich de noden aan van men-
sen die hier wonen en werken. Doel 
is om in vier jaar tijd uit te groeien 
tot een volwaardige Oud-Katholie-
ke parochie in Mijdrecht en omstre-
ken, met een bestuur en met een ei-
gen pastoor. De pastoor zal niet al-
leen voorgaan in de vieringen maar 
ook de herderlijke zorg dragen voor 
de gemeenschap als geheel en voor 
ieder die daarvan deel uitmaakt. Om 
de parochie te kunnen stichten zal 
een eerste groep van 37 mensen of-
ficieel als lid of gastlid worden op-
genomen in de Oud-Katholieke kerk 
van Nederland. Dit zal plaats vinden 
in een eucharstieviering waarin Dirk 
Jan Schoon, bisschop van Haarlem, 
zal voorgaan en de naam van de pa-
rochie zal bekendmaken. 
De parochie in oprichting gaat offi-
cieel van start in de viering van za-
terdagavond 11 januari 2014, aan-
vang 19.00 uur, in de Veenhartkerk, 
Grutto 2a te Mijdrecht.

Gezellige kerst voor bewoners en 
familie in het Johannes Hospitium

Wilnis - In het hospice is Kerstmis 
toch altijd weer een bijzondere pe-
riode. Niet alleen dat het een die-
pere gevoelslaag raakt, die Kerstda-
gen, maar ook de intentie om het tot 
bijzondere dagen te maken leeft bij 
iedereen in huis.
De bloemendames hebben het huis 
prachtig in kerstsfeer gebracht. In 
het huis en dit jaar ook daarbui-
ten zijn vele lichtjes en kaarsjes. De 
tuinmannen hebben de tuin win-
terklaar gemaakt en de vrijwilligers 
en buurtgenoten hebben tijdens de 
‘cirkel van licht’ een kerstgedach-
te op de kerstballen in de tuin ge-
hangen.

Dit jaar hebben de koks speciale 
aandacht voor de kerstdiners. Op 
eerste Kerstdag dineren niet alleen 
de bewoners, maar ook de familie-
leden van hen in huis. Voor 15 men-
sen en de aanwezige vrijwilligers 
en medewerkers wordt een spe- 
ciaal kerstdiner bereid en op twee-
de Kerstdag wordt er een Kerstbuf-
fet klaargezet en mag iedereen in 
huis aanschuiven. “Trots zijn wij op 
onze vrijwilligers en medewerkers, 
die altijd maar weer liefdevolle aan-
dacht geven aan de families in ons 
huis! Maar dit jaar zijn we bijzon-
der trots op de koks...... Zij hebben 
samen met vele ondernemers uit 

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 10 januari organiseert de Lijnkijkers de maandelijk-
se bingo in de kantine van sport vereniging Argon. De bingo van deze 
maand heeft als thema “Winter”, de hoofdprijs is een wasdroger. Zaal 
open 19.00 uur, de aanvang is 20.00 uur, en natuurlijk is het eerste 
kopje koffie weer gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt u de 
jeugd van Argon.

Nieuwe evenementen bij 
dans- en partycentrum Colijn
Uithoorn - Met het Nieuwjaars-
bal nog voor de deur, zijn Axel en 
Heleen Colijn van het gelijknami-
ge Dans- en Partycentrum druk met 
de voorbereidingen voor een aan-
tal nieuwe evenementen/activiteiten 
binnen het bedrijf.
Colijn’s Afternoon Live. Een initia-
tief voor iedereen die graag naar 
live muziek luistert, onder het genot 
van een borreltje, babbeltje en lek-
ker swingen en geen zin heeft om in 
‘de luiezondagmiddagstoel’ te han-
gen! Op zondag 2 februari a.s. vindt 
de tweede editie van dit evenement 
plaats. De live muziek zal deze keer 
worden verzorgd door Judith Beu-
se en Corinne Rijnders van de band 
‘Solid’. De middag start om 15.00 uur 
en duurt tot 18.00 uur en de entree 
is gratis! Maak van de gelegenheid 
gebruik en breng eens een bezoek-
je met vrienden aan deze leuke mid-
dagen!
Col’inBeatz! Een samenwerkings-
verband waarbij het de bedoeling 
is geweldige dansfeesten te orga-
niseren voor 18+. Op 15 februari is 
de Grand Opening van Col’inBeatz, 
first edition met niemand minder 
dan DJ Jean, Bjorn V & Sambrosa 
hosted by MC Maron Hill! De kaar-
ten hiervoor zijn verkrijgbaar in het 

Danscentrum maar ook bij CSU in 
Uithoorn en Backstage Hairfashion 
in Mijdrecht! Ze kosten 10 euro in 
de voorverkoop. Meer info op www.
colinbeatz.nl. Latin Luxury Saturday. 
Vanaf 8 maart zal er iedere tweede 
zaterdag van de maand een Latin-
feest zijn in het Danscentrum. Deze 
feesten worden georganiseerd door 
Fantastico Events. Zij organiseren al 
met succes Latinfeesten op de vrij-
dagavond in Amstelveen, maar van-
af maart dus iedere tweede zater-
dag van de maand in Uithoorn. Op 
deze avond zullen de DJ’s heerlij-
ke latin dansmuziek verzorgen; sal-
sa, merengue, kizomba, bachatta. 
De avond begin met een workshop 
en tijdens het feest zal er een schit-
terende dansdemonstratie verzorgd 
worden. Col’inKidz! Kids in the Mix 
bestaat niet meer! Axel en Heleen 
willen dit ‘gat’ graag opvangen door 
leuke discofeesten te gaan organi-
seren voor deze doelgroep op de 
zaterdagavond. Het ligt in de plan-
ning om de eerste hiervan op zater-
dag 1 februari te organiseren onder 
de naam Col’inKidz! Houd de web-
site in de gaten voor meer info of 
like Dans en Partycentrum Colijn op 
facebook! www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl 

Mijdrecht en omstreken een prach-
tig kerstdiner weten samen te stel-
len, waarvoor wij ook de betrokken 
ondernemers bedanken! De be-
trokken ondernemers zijn: Willems 
Groente & Fruit uit Haarlem, Poe-
lier van Egmond, Vishandel J.Muys, 
Hema P.Reurings, De Echte Groen-
teman Versteeg. Allen uit Mijdrecht. 
LEVEN MET AANDACHT is 
ons thema en zeker in deze da-
gen is het voelbaar, bijna tast-
baar, bij ons in het hospice. Daar-
voor danken wij alle vrijwilligers 
voor een jaar met dierbare aan-
dacht. Maar ook de gemeenschap 
van De Ronde Venen voor hun ‘Aan-

dacht’ aan ons hospice. Alle dona-
teurs, leveranciers, ondernemers, 
pers, gemeente particuliere acties; 
allen dragen bij om onze kleine we-

reld binnen het Johannes Hospiti-
um een bijzondere plek te laten zijn 
voor mensen die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd. Dank, namens allen.

Vrouwenbeweging Passage
De Ronde Venen - Woensdag-
avond 15 januari houdt Passage een 
ledenvergadering waarvoor is uitge-
nodigd de heer Bert Koen uit Wil-
nis. De heer Koen komt ons voor 
de pauze het één en ander vertel-
len over de Voedselbank De Ron-
de Venen. Na de pauze zullen Dick 
en Serah van Pouderoijen ons over 
Kasfooc vertellen en beelden hier-

van laten zien. Kasfooc is een pro-
ject in Kenia in het Kakamega 
District waar met HIV/AIDS besmet-
te weeskinderen en eenoudergezin-
nen een groeiend probleem zijn.
De avond is in gebouw De Schakel, 
Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint 
om 20.00 uur. De koffie staat klaar 
vanaf 19.45 uur en ook gasten zijn 
van harte welkom.

Vergunning om vijf woningen te bouwen is binnen:

Gemeente gaat nu op zoek naar koper
grond en bouwer

Vervolg van de voorpagina

Onredelijk provinciebestuur
Na het aannemen van de mo-
tie moest wethouder Moolenburgh 
constateren dat het provinciaal be-
stuur wel heel strakke regels han-
teerde over wat wel en niet mag 
in het buitengebied. “Het school-
gebouw mocht weliswaar gesloopt 
worden, maar er mocht van de pro-
vincie maar één woning voor terug-
komen. Daar hadden we natuurlijk 
niets aan. Ten eerste is het te wei-
nig, en ten tweede zou ons dat als 

gemeente heel veel geld kosten, dus 
we zijn een stevig gesprek aange-
gaan met de provincie. Nu hebben 
we het voor elkaar dat er vijf hui-
zen mogen worden gebouwd. We 
hebben wel een hoop overtuigings-
kracht moeten meenemen. Het feit 
dat de gemeenteraad zich in maart 
2012 zo duidelijk had uitgesproken, 
heeft daar wel bij geholpen.”

Leefbaarheid
De gemeente gaat nu op zoek naar 
een partij die de grond wil kopen 
en daar huizen wil bouwen. Rein 

Kroon: ”We vinden het belangrijk 
dat aan die ontwikkelaar heel dui-
delijk als eis wordt meegegeven dat 
er huizen moeten komen voor jonge 
mensen. Het moeten dus betaalbare 
woningen worden.”
Beide CDA-ers zijn het er over eens 
dat het voor de leefbaarheid van het 
landelijk gebied belangrijk is, dat er 
voldoende goede woningen zijn. 

Niet bouwen voor leegstand
Rein Kroon: ”We zien keer op keer 
dat als jonge mensen weg gaan, 
voor bijvoorbeeld studie, hun ver-

trek uit onze gemeente vaak defini-
tief is. Daarvoor is ook een duide-
lijke verklaring te geven. Er zijn in 
onze gemeente onvoldoende be-
taalbare woningen om als starter 
naar terug te keren. En anderzijds is 
er in het verleden een prestigepro-
ject doorgedrukt, waarvan vele wo-
ningen al jaren leegstaan. In dat op-
zicht is het project aan de Grutto in 
de Mijdrechtse wijk Twistvlied een 
voorbeeld van hoe het niet moet en 
niet meer mag. Volgens de afspra-
ken zou er op dat terrein zelfs nog 
een wooncomplex moeten verschij-

nen. Als gemeenteraad moeten we 
er veel scherper op toezien dat we 
niet een verlengstuk zijn van pro-
jectontwikkelaars. Als je bouwt, doe 
je dat omdat mensen er graag wil-
len wonen en het financieel kun-
nen opbrengen. Daar moeten we al 
gemeenteraad scherper op toezien. 
Het behoud van jonge gezinnen is 
heel belangrijk om er voor te zorgen 
dat de voorzieningen blijven.” 

Tevreden wonen
David Moolenburgh heeft het volste 
vertrouwen dat er binnenkort op het 

terrein van ‘Poldertrots’ gebouwd 
gaat worden. “We worden regelma-
tig benaderd door mensen die ge-
hoord hebben dat op deze plek iets 
gaat gebeuren, zowel door poten- 
tiële kopers als door marktpartijen.

Ik ben er van overtuigd dat de men-
sen die daar gaan wonen heel te-
vreden zullen zijn.”

Rein Kroon: “Als CDA-fractie zijn we 
blij dat er eindelijk iets gaat gebeu-
ren en er uitvoering wordt gegeven 
aan de ingediende motie.”

Taxatiemiddag van o.a. 
oude boeken
Regio - Vrijdag 10 januari van 
13.00–16.00 uur opent hotel res-
taurant Het Rechthuis, Schans 32 in 
Uithoorn haar deuren voor taxateur 
en veilinghouder Arie Molendijk uit 
Rotterdam. Hij zal deze dag oude en 
zeldzame boeken, handschriften en 
of oude bijbels voor het publiek op 
hun waarde schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd 
in oude geschiedenis, topografie, 
(staten)bijbels en theologie. Ook ou-
de foto’s, ansichtkaarten en albums 
zijn welkom. Taxatie gebeurt zo mo-
gelijk aan de hand van bewijsmate-
riaal uit recent verschenen veiling-
catalogie. Een nauwkeurige vast-
stelling van de waarde van boeken 
is afhankelijk van de druk en van de 
staat waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeldzame 
werken voor de dag en soms dui-
ken zelfs geheel onbekende boeken 
op. Op 12 december kon dit evene-
ment helaas niet doorgaan wegens 
een ziekenhuisopname van de or-

ganisator Arie Molendijk. Arie Mo-
lendijk geeft graag een deskundig 
advies m.b.t. restauratie van kost-
bare boeken, bijbels of boeken met 
een emotionele waarde. Het maken 
van een taxatierapport voor de ver-
zekering is mogelijk voor zeldzame 
boeken en bijbels en advies voor 
verkoop en inbreng voor een vei-
ling. Voor taxatie of verkoop van een 
bibliotheek of een partij moeilijk te 
vervoeren boeken kan eventueel 
een afspraak worden gemaakt.

Veel belangstelling
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliothe-
ken, kerken en op monumentenda-
gen. De belangstelling is overwe-
gend groot op dergelijke dagen. In-
middels heeft Arie Molendijk ruim 
1200 taxatiedagen op zijn naam 
staan. Er is voldoende parkeergele-
genheid in de omgeving en de koffie 
staat klaar. Taxatie 5 euro per per-
soon ongeacht het aantal te beoor-
delen boeken. 

Breien is helemaal in
De Ronde Venen - Breien is een 
ontspannende bezigheid. Heeft u 
zin om iets te gaan maken, maar 
weet niet goed hoe dit aan te pak-
ken, kom dan naar deze ‘Brei-Intro’, 
waar ervaren breisters u kunnen 
helpen bij de keuze van breigaren, 
naalden, welke steken, etc. Kort-
om, hoe u uw brei-creatie tot een 

schitterend eindresultaat brengt. 
U hoeft zich vooraf niet aan te mel-
den. U bent welkom bij de Stichting 
‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te 
Wilnis op dinsdag 14 januari 2014 
van 09.15-11.15 uur, op donder-
dag 21 januari 2014 van 19.30-21.30 
uur. De kosten bedragen slechts 
2 euro per keer.

De Christenvrouw
De Ronde Venen - Op donderdag 
16 januari 2014 komt Ds. Veerman 
uit Wilnis spreken tijdens een avond 
georganiseerd door De Christen-
vrouw. Het onderwerp voor de-
ze avond is: Gebed en werk van de 
Heilige Geest. Na de pauze is er ge-

legenheid tot het stellen van vra-
gen en om met elkaar in gesprek te 
gaan. U bent van harte welkom in 
gebouw “t Kruispunt”, Koningin Ju-
lianalaan 22 in Mijdrecht.
Ze beginnen om 20.00 uur en om 
19.45 uur is de koffie/thee klaar.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  8 januari 2014

Hertha E1 na de winterstop in 1e klasse
Vinkeveen - Afgelopen seizoens-
helft was tot op zekere hoogte de 
seizoenshelft van Sv Hertha E1. De 

Vinkeveense talenten haalde met 27 
punten uit 10 competitiewedstrijden 
op miraculeuze wijze niet het kam-

pioenschap maar legde wel beslag 
op de tweede plek. In en tegen Ne-
derhorst werd er verloren van de 

E1, welke uiteindelijk ook kampi-
oen werden. Desalniettemin mo-
gen de Vinkeveners de 1e Klasse in 
na de winterstop. In deze 1e klas-
se zal het geen gemakkelijke opga-
ve worden, gezien de sterke tegen-
stand die Her-tha staat te wachten. 
Zo komt de E1 opnieuw Nederhorst 
E1 tegen, maar staat er ook een ‘bu-
renruzie’ tegen CSW E1 op het pro-
gram. Tegen Nederhorst hadden de 
mannen een off-day, waardoor er 
een lelijke 7-2 viel te noteren. Daar-
bij zijn Victoria E2 en Laren ’99 E1 
lastige tegenstanders die Hertha in 
de beker, vroeg in het seizoen, reeds 
is tegengekomen. Vooral in het laat-
ste gedeelte van de eerste sei-
zoenshelft maakte de Vinkeveense 
ploeg veel progressie. Met het fijne 
combinatiespel en een flinke por-
tie werklust kan de E1 zomaar wat 
puntjes gaan pakken en leuk mee-
draaien in de 1e klasse.

Winterkampioen Argon 
Basketball
Mijdrecht - Afgelopen 27 decem-
ber speelde het Argon Basketball 
team J18-1 een oefenwedstrijd te-
gen Uball 16 jaar. Uball is een ver-
eniging dat in 2005 is opgericht om 
Utrecht als Basketball Stad op de 
kaart te brengen en wilde onder an-
dere het talentenopleidingscentrum 
voor Basketball in Midden Neder-
land worden. 
Inmiddels spelen alle teams van de-
ze vereniging op eredivisieniveau in 
de desbetreffende leeftijdscatego-
rie en het hoge spelniveau wordt in 
belangrijke mate verkregen door de 
vele trainingsuren. Dit staat in schril 
contrast met het team van Argon 
mede door (gebrek aan) financië-
le middelen onze basketball leden 
slechts 1 keer in de week trainen. 
Het J18-1 team werd wel vorig jaar 
al winterkampioen in hun klasse en 
aan het einde van het seizoen zelfs 
periodekampioen.

Meer uitdaging
Ook dit seizoen is het J18 -1 team 
weer winterkampioen in hun leef-
tijdsklasse geworden. Het is over-
duidelijk dat dit team meer uitda-
ging nodig heeft en we zijn dan ook 
heel blij dat na de winter stop dit 
team op Rayon niveau gaat spelen. 
Daarom was deze oefenwedstrijd 
dan ook zeer spannend te noe-
men en werd er ook geoefend met 

de 24 seconden aanval. Met de rust 
stonden onze jongens nog met 31-
20 voor en na een spannende vier-
de kwart was de eindstand na re-
guliere speeltijd 61-61. Na de eerste 
verlenging stond de stand 68-68. 
Een tweede verlenging was dan ook 
noodzakelijk. Helaas gingen een 
paar laatste worpen niet in het netje 
en werden ook een paar bonuspun-
ten niet omgezet in winst. De jon-
gens van Uball maakten hun punten 
wel en de eindstand was dan ook 
71-78. Na afloop gaf het aanwezige 
publiek een mooi applaus voor deze 
mooie en spannende wedstrijd. We 
wensen het J18-1 veel succes als ze 
in de tweede helft van de competi-
tie Rayon gaan spelen! Het Heren 1 
team is gelijk geëindigd met Wood-
peckers en J18-2 zijn gelijk geëin-
digd met Leerdam. Tweede in hun 
klasse is het op een na jongste team 
X12-1 geworden en dat is ook een 
prachtig resultaat. Het enige meis-
jes team M22 zijn derde in hun klas-
se geworden en Heren 2, J14 en het 
jongste team X12-2 zijn op de vier-
de plaats geëindigd. Op de vijfde 
plaats in hun klasse is het team J16-
2 geëindigd. Al met al weer een pri-
ma uitslag voor de Argon Basketball 
leden en ze kijken dan ook erg uit 
naar het jubileumjaar 2014, want in 
augustus vierenzij hun 40 jarig be-
staan. 

Sfeervol toernooi in 
Bowlingcentrum Mijdrecht
Mijdrecht - Ook dit jaar weer zorg-
de Bowling Vereniging Mijdrecht 
met het Kersttoernooi op derde 
kerstdag voor een vrolijke en gezel-
lige afsluiting van het bowlingjaar. 
’s Avonds werden op de twaalf ba-
nen drie series van elk drie games 
afgewerkt. Met teams die uit slechts 
twee personen bestond was het 
flink aanpoten. Betoverende feest-
verlichting maakte dat de tien pins 
in de verte soms de gedaante van 
kleine buitenaardse wezens aan-
namen. Of kwam dat toch door de 
glühwein? De bowlingballen leken 
zo uit de kerstboom te komen, met 
een mengeling van spectaculaire 
kleuren. Het koste af en toe moeite 
om de passende bal te vinden.
Ook het team van Stoffeerderij Henk 
Rass gaf acte de présence tijdens 
dit 9-strikes toernooi, waarbij ook 
de mindere bowlinggoden de nodi-
ge kruisjes op het scorebord kun-
nen toveren. Bij negen pins al telt de 
worp als strike en dat scheelt een 
slok op een borrel. In de Bedrijven-
league zal het team 9 januari alweer 
aantreden, maar nu konden Dirk 
van Nieuwkerk, Ramon van Goor, 
Jacob de Boer en Bert Vrinzen ont-
spannen hun ballen werpen op het 
ritme van swingende kerstmuziek.

Sponsoren van de Bedrijvenleague 
waren ook uitgenodigd voor het 
Kersttoernooi. En zo kon het gebeu-
ren dat Ida en Henk Rass hun team 
een bowlinglesje leerden. Het is na-
tuurlijk mooi, al die speciale ballen 
die met een sierlijke spin hun doel 
treffen, maar het echte Rass-duo 
deed het met de standaard ballen 
uitstekend. Henk haalde een top-
score van 134 en Ida maar liefst 169! 
Het team van Jacob en Bert grepen 
met 1570 punten in drie games, net 
naast de bronzen teamprijs van de 
laatste serie.
Op het einde werden de individue-
le prijzen verdeeld. Iedereen mocht 
een prijs meenemen. Sluitstuk van 
de avond was de verloting van de 
Kerstbal op maat. Symbolisch werd 
een bal met negen gaten uitgereikt, 
maar de echte prijs was een tegoed-
bon voor een eigen, op maat ge-
maakte, bowlingbal. 
Een ding is zeker de sponsoren van 
het bowlingteam van Stoffeerde-
rij Henk Rass hebben geen speci-
ale ballen nodig. Ida en Henk Rass 
hebben tijdens het Kersttoernooi de 
smaak te pakken gekregen en kun-
nen indien nodig hun eigen team in 
de Bedrijvenleague prima verster-
ken.

UWTC gaat er fris 
tegenaan
Regio - In 2014 zal de wielren- en 
tourafdeling van de UWTC in opval-
lende nieuwe clubkleding gaan rij-
den i.v.m. sponsorwisseling. We ne-
men afscheid van sponsor van Eijk 
fietsen uit Ter Aar en Abdominis 
sport & sportbegeleiding, zij worden 
bedankt voor de prettige samen-
werking de afgelopen jaren. De Ra-
bobank, autobedrijf Rovemij, Kroon 
Wilnis, Profile Tyrecentre Hogen-
doorn, van Rijnfietsen uit Vrouwen-
akker, Cannondale en Koga zijn de 
kledingsponsors voor de komende 
jaren. Vanaf eind februari zullen de 
nieuwe tenues te zien zijn in de wij-
de omgeving van Uithoorn.

NK veldrijden jeugd Bakel 
Zaterdag 4 januari heeft jeugd-
lid Mees van Smoorenburg (cat 3) 
meegedaan aan het NK veldrijden 
voor jeugd in Bakel. Een iets ner-
veuze Mees verscheen aan de start, 

waar het er al ruw aan toe ging; 
28 rennertjes.... En daar gingen ze! 
Mees kreeg zijn voet niet in de pe-
daal en ging met 25 meter achter-
stand als laatste het veld in, alwaar 
de inhaalslag moest beginnen. Dit 
lukte goed, 10 van de 28 werden in-
gehaald!!! Een goede prestatie ge-
zien de aanwezigheid van de Ne-
derlandse top! Er werd, hoe jong ze 
ook zijn, als echte profs gereden en 
gehandeld. 

Komende wedstrijden
Het weekend van 11-12 januari zul-
len 9 UWTC leden meedoen aan het 
NK veldrijden in Gieten. Maar liefst 
3 wereldkampioenen zullen hier ook 
aan de start staan: Mathieu van de 
Poel, Marianne Vos en Mike Teunis-
sen. Dichter bij huis wordt er op 12 
januari en 19 januari nog een veld-
rit verreden op fort de Kwakel. Meer 
info vindt u op www.uwtc.nl/wielren.

Oliebollentoernooi 
Veenshuttle
Mijdrecht - Traditiegetrouw or-
ganiseerde badminton vereniging 
Veenshuttle weer het altijd gezelli-
ge oliebollentoernooi. Veel kinderen 
hadden met ouders en ouders met 
kinderen ingeschreven. Ook vriend 
of vriendin was van harte welkom. 
Maar liefst 32 koppels waren geko-
men. Er werden wedstrijden van 10 
minuten gespeeld en men was zo 
goed mogelijk op sterkte ingedeeld. 
Uiteraard hadden sommige ouders 
wat moeite om het snelle en behen-
dige spel van hun kinderen te vol-
gen, maar iedereen had plezier. 
Ook werd de gelegenheid genomen 
om afscheid van de jeugdcommissie 

te nemen, met enkele woorden van 
dank en een klein presentje voor de 
vele jaren van ondersteunende ac-
tiviteiten. Tevens werd de nieuwe 
jeugdcommissie voorgesteld, met 
name Rina Enderman, Erik de Groot 
en Eric van der Burch. Zij zullen met 
evenveel enthousiasme de jeugd 
gaan ondersteunen. 
Wil er nog jeugd of senioren kijken 
of ze badminton leuk vinden, dan 
is er iedere donderdag avond van 
19.00 tot 20.30 voor de jeugd trai-
ning en vanaf 20.00 tot 23.00 spelen 
voor senioren in sporthal de Phoe-
nix. Kom gerust binnen lopen om 
vrijblijvend 3 maal mee te spelen.

Nieuwe hoofdtrainer Hans van Dasler (links) en voorzitter Charles Keijman 
zetten handtekeningen onder contract

Nieuwe hoofdtrainer 
korfbalvereniging Atlantis
Mijdrecht - Korfbalvereniging At-
lantis heeft een nieuwe hoofdtrainer 
voor volgend seizoen. Een paar we-
ken geleden werd al duidelijk dat de 
wegen aan het einde van dit korf-
balseizoen scheiden tussen Atlantis 
en de huidige trainer Frits Bruijntjes. 
Vorig seizoen heeft het eerste team 
in de zaal het kampioenschap bin-
nen gehaald en op het veld in een 
beslissingswedstrijd net promotie 
misgelopen. Kortom, een succesvol 
seizoen voor Frits Bruijntjes en ook 
dit seizoen is ons vlaggenschip kop-
loper in de veldcompetitie. Deson-
danks is er in goed overleg tussen 
Atlantis en Frits Bruijntjes besloten 
om volgend seizoen niet met elkaar 
verder te gaan.    

Na het nemen van dit besluit 
heeft de Senioren Technische Com-
missie van Atlantis niet stil geze-
ten en werd er een geschikte op-
volger gezocht. Er is contact gelegd 
met Hans van Dasler uit Vinkeveen 
om te bekijken of hij volgend sei-
zoen hoofdtrainer wil worden van de 
Mijdrechtse korfbalvereniging. Na 
een positief gesprek met zowel de 
STC als een spelersdelegatie, heeft 
ook het bestuur het vertrouwen uit-
gesproken in Hans van Dasler.
Onlangs werd in sporthal De Phoe-
nix dan ook het contract tussen 
Hans van Dasler en voorzitter Char-
les Keijman ondertekend. Beide 
partijen zien de samenwerking met 
vertrouwen tegemoet.

Jeugd IJsclub Nooit 
Gedacht Wilnis
Wilnis - In de kerstvakantie was er 
voor de A,B en C pupillen van IJs-
club Nooit Gedacht Wilnis een pu-
pillentoernooi in Eindhoven. In el-
ke categorie was er een meisje en 
een jongen uitgenodigd. Voor de C 
pupillen kwamen Bonne van Ave-
zaath en Youri Janssen uit. Zij re-
den een 100 meter en een 300 me-
ter. Bonne behaalde op beide af-
standen een podiumplaats een 2e 
plaats bij de 100 meter en een 3e 
plaats bij de 300 meter. Als B pu-
pillen reden Claudia Schuurmans 
en Enrico Zeilmaker een 300 meter 
en een 500 meter. Voor de A pupil-
len waren Lotte van der Meijden en 
Youp Janssen uitgenodigd voor een 
500 meter en een 700 meter. Lotte 

behaalde hierbij eveneens het podi-
um met een 2e plaats voor de 500 
meter en een 3e plaats voor de 700 
meter. IJsclub Nooit Gedacht Wilnis 
behaalde in het clubklassement een 
nette 4e plaats van de 15 deelne-
mende ijsclubs. Wegens een tekort 
aan pupillen bij de Delftse Kunstijs 
Vereniging werden als A pupil Romy 
de Jong en als B pupil Romy Snel 
uitgenodigd om mee te rijden. Bei-
de dames reden mooie persoonlijke 
records en hiermee werd Romy de 
Jong 1e op beide afstanden in haar 
categorie en Romy Snel 2e op beide 
afstanden in haar categorie. Al met 
al was het weer een zeer geslaagd 
toernooi voor de Jeugd van IJsclub 
Nooit Gedacht Wilnis.

AKU organiseert voor de 30e keer
De 10 Engelse Mijlen van 
Uithoorn
Uithoorn - Zondag 26 januari vindt 
de 30e editie van de 10 Engelse Mij-
len van Uithoorn plaats. Atletiek-
vereniging AKU heeft in al die ja-
ren dit evenement georganiseerd en 
zal ook dit jaar weer zijn best doen 
om een perfecte loop te organise-
ren met de hulp van een grote groep 
vrijwilligers en sponsors. De loop 
maakt deel uit van het Zorg en Ze-
kerheid Circuit en zal ook nu weer 
veel lopers trekken op het snelle en 
autovrije parcours. De start/finish 
en de inschrijvingen vinden plaats 
op Sportpark de Randhoorn aan de 
Randhoornweg in Uithoorn.
Hoewel dit loopevenement van 
oudsher bekend staat als de 10 En-
gelse mijlen van Uithoorn, kan er 
ook op de 5 en 10 kilometer ge-
start worden en de ervaring leert 
dat de belangstelling voor deze af-
standen steeds groter wordt. Daar-
naast is er voor de jeugd t/m 11 jaar 
een 1 km GeZZinsloop, ouders/fa-
milie kunnen met de jongste deel-
nemers meelopen.

Het programma op deze 
dag is als volgt:
10.30u.: 1 km GeZZinsloop
11.00u.: start 5 kilometer
11.10u.: start 10 Engelse Mijlen
11.45u.: start 10 kilometer.
Er is voldoende douche- en kleed-
gelegenheid bij v.v. Legmeervogels 
en er is ook voldoende parkeerge-
legenheid beschikbaar in de buurt 
van de startplaats. Inschrijving van 
9.00-11.15 uur in de kantine van v.v. 
Legmeervogels of tot 24 januari via 
www.10emvanuithoorn.nl. Waarde-
volle spullen kunnen in bewaring 
worden gegeven en na de finish 
zijn fruit en drinken aanwezig en er 
is een verfrissingspost aanwezig op 
het 8km punt van de 10 EM.

Jubileumverrassing
Iedere 30 finisher van de 10 EM ont-
vangt een special attentive in ver-
band met de 30e editie van de loop. 
Actuele informative kan gevonden 
worden op de volgende website: 
www.10emvanuithoorn.nl.

Open Koppeldriebanden 
toernooi
De Hoef - Op vrijdag 17 en zater-
dag 18 januari 2014 zal de biljartver-
eniging De Hoef weer het open drie-
banden toernooi organiseren voor 
het 6e jaar met 24 koppels op 3 bil-
jarts in de Springbok. De wisselbe-
ker die Paul Schuurman/John Vrie-
link vorig jaar 2013 gewonnen had-
den, zullen hem met hand en tand 
moeten verdedigen. Alle 24 kop-
pels zijn bekend want afzeggen be-
tekend dat je 2 à 3 jaar op de wacht-
lijst komt. De top driebander’s uit de 
regio Ronde/Venen, Zevenhoven, 
Noorden, Uithoorn en De-Kwakel 
zijn aanwezig. Vrijdag 17 jan. de top-
pers v. Dam/v. Doorn, Loogman/deZ 
wart, Lugtigheid/v. Veen, v. Doorn/v. 
Zanten, H. Mur/v/’t Hul, Driehuis.
sr/Driehuis.jr, Daalhuizen, v. Zwie-
ten, Janzing/v. Soeren, Bak.jr./Bak.
sr, Holla/Langelaan, v.Doorn/Maay-
enburg, Schuurman/Vrielink.starten 
om klokslag 19,30 uur. En zaterdag 

18 jan. starten om 12,00 uur de vol-
gende kanonnen. Loman/Rijneveld, 
Huzemeier/Veerdonk, Springintveld/
Beeds, Voorn.sr/Koeleman, Bartels/
deBruyn, v. Bemmelen/Koperberg, 
Brozius/Slingerland, Valentijn/Door-
nekamp, v. Kessel/v/d Meer, Plas-
meijer/Voorn.jr, Fokker/Hoffmans, 
en de Bruyn/v. Eijk. De kruis fina-
les zijn de winnaars van de vrijdag 
en de zaterdag en deze zullen on-
geveer 16,00 uur plaats vinden. Het 
koppeldriebanden toernooi houdt in 
dat twee spelers samen een aantal 
caramboles moet halen welke gere-
lateerd is aan hun gemiddelde. Om 
de wedstrijden niet te lang te laten 
duren is gekozen voor verkorte par-
tijen. Het minimaal aan caramboles 
is 4 + 4 = 8 en het maximum is 10 + 
10 = 20 carb, voor jou en je maat sa-
men. Op 17 en 18 januari kunnen we 
u nu al vast beloven dat het een ge-
weldige strijd zal worden.
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Uithoorn - Op vrijdag 3 janu-
ari organiseerde What’s Up in 
Uithoorn de eerste spetteren-
de activiteit van 2014 bij sport-
vereniging KDO in de Kwakel: 
de Instuif. Voor de derde keer 
op rij was het gehele sportcom-
plex omgebouwd tot een para-
dijs vol sport- en cultuuractivi-
teiten, zing- en dansworkshops 
en natuurlijk de E-games. Met 
behulp van verschillende sport-
verenigingen en veel vrijwilli-
gers hebben alle kinderen weer 
een onvergetelijke middag ge-
had.

Om 11.45 uur gingen de deu-
ren open en stonden de eerste 
kinderen al klaar om te begin-
nen. Er waren zoveel keuzemo-
gelijkheden, dat sommigen niet 
wisten waar te beginnen. De 
een begon boven in de kantine 
om het haar in te laten vlech-
ten, een tattoo te laten zetten 
of mee te doen met de knutsel-
activiteit die door BSO Jump-
inn was georganiseerd. Daar-
naast kon er elk half uur mee-
gedaan worden aan een dans- 
dan wel zangworkshop, ver-
zorgd door KDO D.A.G. en Xing. 
De ander koos er voor om toch 
eerst een kijkje te nemen in de 
kleine sportzaal met levens-
groot schaken, spannende ra-
ces op racebikes en danswed-
strijden op de Idance. Tot slot 
ging een groot deel van de kin-
deren op onderzoek uit in de 

grote sporthal. Het achterste 
gedeelte was omgebouwd tot 
speelparadijs voor 4-6 jarigen 
met een spooktocht door kruip-
tunnels, een play zone met bal-
lenbak, schommels en speel-
se hockeyvormen aangeboden 
door Qui Vive hockey. In het 
voorste gedeelte van de sport-
hal stond de AKU klaar met ver-
schillende atletiekonderdelen, 
was er een tumblingbaan voor 
echte acrobaten, leerden trai-
ners van Chung do Kwan ver-
schillende trap- en stoottech-
nieken aan en waren heel wat 
begeleiders van Qui Vive aan-
wezig om met de kinderen te 
tennissen. Tussendoor konden 
de kinderen voor een glaasje li-
monade en een stukje fruit, ge-
sponsord door De Goudreinet, 
terecht in de kantine. 
Al met al gingen de kinderen 
met rode wangen en een gro-
te glimlach op het gezicht weer 
huiswaarts met wat leuke fl y-
ers en een presentje. Deze ge-
weldige ervaring was niet mo-
gelijk geweest zonder de hulp 
van de sporthal KDO, AKU, Qui 
Vive tennis en hockey, Chung 
do Kwan, KDO D.A.G., Xing, De 
Goudreinet, Jafrem Verhuur, fo-
tokring Uithoorn en alle andere 
vrijwilligers. 

Bij dezen willen wij jullie al-
len heel erg bedanken voor jul-
lie geweldige inzet! Op naar de 
vierde editie in januari 2015!

Het jaar 2014 spetterend van start met de Instuif bij KDO
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