
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Bingo bij Argon
Mijdrecht – Komende vrij-
dag 9 januari organiseert Sup-
portersvereniging De Lijnkij-
kers haar maandelijkse bingo 
in de kantine van sportvereni-
ging Argon. De bingo van deze 
maand heeft als thema ‘Bood-
schappen’. Alle prijzen hebben 
met boodschappen te maken 
en de hoofdprijs is twee minu-
ten winkelen bij AH. De zaal is 
open om 19.00 uur, de bingo 
begint om 20.00 uur. Natuur-
lijk is het eerste kopje koffi e of 
thee weer gratis.
Met het meedoen aan deze 
bingo steunt u de jeugd van 
Argon.

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
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Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

Is uw 
cv ketel al 

winterklaar?

www.vderwilt.nl

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

www.kooplenstra.nl

Zat. 17 januari 10.00-12.00 uur

Maria Oord (Kerkelanden) 
Vinkeveen

Huurappartementen ca. 80 m2

Huurprijs vanaf € 856,- p.mnd.
Voor meer informatie: 0297-524124

OPEn HuiS

W O U DA  FA S H I O N  W I L N I S
OPHEFFINGSUITVERKOOP

t/m 19 februari!!

OPEN WOE. T/M ZAT. V.A. 11.00 UUR!

DORPSSTRAAT 65 • WILNIS

NU ALLES 70% - 3 STUKS 75%!

Natuur en landschap van 
de Vechtstreek
De Ronde Venen - De lezing, ge-
organiseerd door Natuur en Milieu 
van de provincie Utrecht tijdens hun 
winteravond op dinsdag 27 janua-
ri a.s., is gewijd aan het landschap 
van de Vechtstreek, in het bijzonder 
van De Ronde Venen, gevormd in 
samenspel tussen mens en natuur. 
Want wie voelt zich niet thuis in de 
Vechtstreek, met zijn bossen, wei-
den, oude boerderijen, buitenplaat-
sen en historische dorpskernen? 
Wim Weijs is bioloog en hij was 
hoogleraar in de functionele anato-
mie. Sinds zijn emeritaat inventari-
seert hij de Vechtstreek bij de Be-
heereenheid Vechtplassen van Na-
tuurmonumenten. 
Eerst legt hij de vorming van de bo-
dem uit die onder invloed van de 
stijgende zeespiegel heeft plaats-
gevonden. Daarna de menselijke in-

grepen door de eeuwen heen. Het 
harmonieuze landschap wijst nog 
steeds naar het verleden. De veen-
weiden van Demmerik hebben 
nog hun middeleeuwse infrastruc-
tuur, met kaden, zuwen en sloten 
in strakke maatvoering. Op de ten 
behoeve van de landbouw ontgon-
nen oeverwallen van de Angstel en 
Vecht vinden we nu de zeventiende- 
en achttiende-eeuwse buitenplaat-
sen, afgewisseld met boerenland. 

Botshol
In de Botshol is er de intieme af-
wisseling van plassen, petgaten, 
moerassen en weilandjes, eindpro-
duct van de chaotische achttien-
de-eeuwse vervening. In de droog-
makerijen is het land leeg en wijds; 
de verkaveling en bebouwing getui-
gen van negentiende-eeuws onder-

nemerschap en planmatig denken. 
Naast de bodem is water een bepa-
lende factor voor de bewoonbaar-
heid en de natuur. We zullen zien 
welke kunstgrepen door de eeu-
wen heen nodig waren om de voe-
ten droog te houden. 
Ondanks de verstedelijking en in-
tensivering van de veehouderij is er 
nog veel moois in de natuur te vin-
den. Als afsluiting worden de eco-
systemen van grasland en moeras 
aan de hand van twee voorbeelden, 
Demmerik en de Botshol, onder de 
loep genomen.
De lezing vindt plaats in Dorpshuis 
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen op dinsdag 27 januari a.s., 
om 20.00 uur, De toegang is gratis. 
Voor meer informatie belt u met se-
cretaris Charlotte Smit op telefoon-
nummer 0297 261576.

Waar naartoe straks in het 
nieuwe schooljaar?
Regio - Het is nog niet zover, maar 
veel kinderen die na groep 8 dit jaar 
de basisschool in juni verlaten, zul-
len samen met hun ouders en do-
centen een keuze hebben moe-
ten maken welk vervolgonderwijs 
het meest voor hen geschikt is. Op 
voorhand kunnen ouders al dan 
niet met hun kinderen aan het eind 
van deze maand de informatieavon-
den van de diverse scholen bezoe-
ken. Welke kant willen de kinderen 
met ondersteuning van hun ouders 
en docenten uit? Waar hebben ze 

aanleg voor? Mag je van kinderen 
op die leeftijd verlangen dat ze al 
defi nitief moeten kiezen wat ze la-
ter willen gaan worden in de maat-
schappij? Hoe je je brood wilt ver-
dienen? En naar welke school moet 
je dan? Het blijken voor velen moei-
lijke vragen te zijn, laat staan dat er 
een juist antwoord op kan worden 
gevonden. Reden te meer om u en 
uw kind(eren) goed te laten voor-
lichten en eventueel te testen. Dan 
hebben we het alleen nog maar 
over kinderen die de capaciteiten 

in zich hebben om gewoon naar het 
vervolgonderwijs (en later verder) 
door te stromen. Maar dat is niet al-
tijd vanzelfsprekend. Er zijn ook kin-
deren die een bijzondere vorm of 
aangepast onderwijs gaan genie-
ten. Wanneer komt dat ter sprake, 
hoe ga je daar als ouders mee om 
en waar kan je dan terecht voor in-
formatie? Dan is het beter daarvoor 
nu al rond te kijken in de regio en 
eventueel daar buiten.

Zie schoolbijlage elders in deze krant.

Hertha viert nieuwjaars-
receptie met ‘feest’paal
Vinkeveen - Zaterdag 3 janua-
ri was voor voetbalclub SV Hertha 
een feestje. De nieuwjaarsreceptie 
begon met het slaan van de (laat-
ste) feestpaal. De kraan van heibe-
drijf Kool uit Wilnis stond om 19.00 
uur klaar om deze (laatste) paal de 
grond in te slaan. Het jongste lid 
Stan Slagboom en het oudste lid Ri-
go Oudshoorn mochten samen in 
de kraan zitten om de paal de grond 
in te krijgen. Vele toeschouwers, le-
den, vrijwilligers en sponsoren wa-
ren aanwezig en keken naar deze 
mooie gebeurtenis. De paal, blauw-
wit gestreept, was voorzien van ve-
le namen, want de kinderen moch-
ten vooraf hun naam op de paal zet-
ten. Het weer zat mee, het was een 
ware happening met als klap op de 

vuurpijl nog een toegift van vuur-
werk. Daarna vertrok iedereen naar 
de kantine, waar onder het genot 
van een hapje en een drankje de-
ze feestelijke gebeurtenis werd ge-
vierd. Voorzitter Harry van Genderen 
begon met zijn toespraak en bena-
drukte dat men er fi nancieel nog 
niet helemaal is. “Er wordt hard ge-
werkt door de vele vrijwilligers en 
de sponsors aan dit toch wel unie-
ke (zelf voorziene) samenwerkings-
project. Maar we kunnen nog wel 
wat (fi nanciële) hulp gebruiken”, al-
dus Harry van Genderen, die trots is 
op zijn club en de vele vrijwilligers 
en sponsoren die dit nu al mogelijk 
gemaakt hebben. Ook meedoen? 
Neem een kijkje op de vernieuwde 
website, www.hertha.nl

Verse oliebollen van het 
CDA voor hulpverleners
De Ronde Venen - Ook dit jaar 
ging CDA-fractievoorzitter Rein 
Kroon langs bij de verschillende 
brandweerposten in De Ronde Ve-
nen. Met de oudejaarsnacht voor de 
boeg konden de brandweermannen 
en vrouwen de versgebakken olie-
bollen wel waarderen. 
Dit jaar zijn de verkiezingen voor de 

provinciale verkiezingen. Derk Bos-
wijk uit Wilnis staat op nr. 6 van de 
kieslijst en vond dit een mooie gele-
genheid om kennis te maken. Derk 
hoopt namens onze gemeente in de 
Provinciale Staten te komen, zodat 
onderwerpen als openbaar vervoer 
en de toegang naar de A2 beter op 
de kaart komen.

De Ronde Venen – Vanavond, 
woensdag 7 januari, ontvangen bur-
gemeester en wethouders u graag 
op de nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente De Ronde Venen. De nieuw-
jaarsreceptie vindt plaats van 19.00 

tot 20.30 uur in Sociaal Cultureel 
Centrum De Boei aan de Kerklaan 
32 in Vinkeveen. Om 20.30 uur staat 
burgemeester Maarten Divendal met 
een aantal inwoners stil bij belangrij-
ke zaken voor het komende jaar. De 

receptie wordt ook dit jaar gehouden 
in combinatie met een kramenmarkt, 
waar Rondeveense verenigingen, in-
stellingen en instanties zichzelf en 
hun activiteiten presenteren. Deze 
kramenmarkt duurt tot 22.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie gemeente De Ronde Venen

Wilnis - Komende zaterdag 10 ja-
nuari staat van 11.00 tot 13.00 uur 
de deur van het Johannes Hospi-
tium De Ronde Venen weer open 
voor belangstellenden.
In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het 
hospice aan de Vossestaart 2 in Wil-
nis, zullen medewerkers en vrijwil-
ligers u, onder het genot van een 
kopje koffi e, graag informatie geven 
over de organisatie, de opnamecri-
teria, de zorg aan bewoners en het 

vrijwilligerswerk. Er is foldermateri-
aal aanwezig en indien gewenst is 
een rondleiding in het hospice mo-
gelijk. 
Iedereen wordt uitgenodigd eens 
een kijkje te komen nemen in het 
huis, in het hart van De Ronde Ve-
nen, waarin het motto ‘Leven met 
aandacht’ voorop staat. Kijk ook op 
de website www.johanneshospiti-
um.nl of vraag nadere inlichtingen 
via info@johanneshospitium.nl.

Open Huis bij het 
Johannes Hospitium



Wilnis - Expositie Akke Feddema-
Fokker in Stee-Inn/Dorpscentrum 
Willisstee Kunstenares Akke Fed-
dema-Fokker exposeert van janu-
ari tot en met april 2015 in Stee-
Inn/Dorpscentrum Willisstee te Wil-
nis. Zij laat in deze expositie 11 van 
haar schilderijen zien. Akke is gebo-
ren op 27 juni 1961. Ze komt oor-
spronkelijk uit Waverveen en op de 
lagere school bleek dat zij al aardig 
kon tekenen. Al tijdens haar lage-
re schooltijd maakte zij illustraties 
voor de schoolkrant. Ook kreeg zij 
al vroeg verzoeken om ergens teke-
ningen van te maken of iets te illu-
streren, waaronder geboortekaart-
jes en trouwkaarten; daar maakte 
zij iets persoonlijks en herkenbaars 
van. Ze heeft zich door de tijd heen 
bekwaamd in allerlei technieken op 
het gebied van tekenen, schilderen, 
en textiel creativiteit. Na vele op-
drachten en exposities van veelzij-

dig werk wil zij nu meer tijd vrijma-
ken voor het schilderen van eigen 
werk en portretten, o.a. op natuur-
steen. De kick voor haar is, dat men-
sen kiezen om iets van haar in hun 
intieme woonomgeving een plaats 
te geven. Een klein gedeelte van 
haar schilderijen hangt momenteel 
in Dorpscentrum Willisstee.
Op 30 en 31 mei 2015 vindt de 
tweede kunstroute in De Ronde ve-
nen plaats. In dit weekend is al haar 
werk - waaronder haar nieuwe mar-
meren tegels – bij haar thuis te be-
wonderen. Het dorpscentrum is ge-
vestigd aan de Pieter Joostenlaan 
24 in Wilnis, telefoon: 0297-284635. 

Bezichtiging is mogelijk op: maan-
dag: 10.00-19.00 uur, dinsdag 19.00-
23.00 uur, woensdag 20.30- 22.00 
uur, donderdag 10.00-12.00 uur en 
19.00-23.00 uur, vrijdag 19.00-22.00 
uur.
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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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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Natuurexcursie 
Scharrelkids
Regio - Onder de naam Scharrel-
kids biedt IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn vier keer per jaar een ex-
cursie aan voor kinderen van acht 
tot twaalf jaar. Op 17 januari gaat 
de excursie naar de Veenmolen aan 
de Oudhuijzerweg 109A in Wilnis. In 
deze korenmolen wordt graan ge-
malen tot meel voor brood en pan-
nenkoeken. De molenaar zal alles 
vertellen over de werking van de 
molen en over de soorten graan. 
Misschien mogen jullie zelf wel 
graan malen. Wie gaat ermee? Ver-
zamelen om 13.30 uur bij de molen. 
Om 15.30 uur kunnen ouders hun 
kinderen weer ophalen. Advies: trek 
warme kleding aan. De excursie is 
voor IVN-gezinsleden gratis. Niet-
leden betalen 2.50 euro. Graag vóór 
12 januari aanmelden via een e-
mail naar: pbetlem@casema.nl. IVN 
De Ronde Venen & Uithoorn Beleef 
de natuur!  https://www.ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn

De blazers van Helicon in 
de Thamerkerk!
Regio - De SCAU presenteert op 
11 januari 2015 om 14.30 uur in de 
Thamerkerk te Uithoorn het Blazer-
sensemble Helicon en wenst u een 
goed en muzikaal 2015. Het blazer-
sensemble werd opgericht in 1981 
op het Conservatorium van Maas-
tricht en werd tot 1995 muzikaal ge-
leid door Rien Rats (dirigent, do-
cent, pianist en arrangeur). In het 
begin werd slechts in kleine kring 
opgetreden. Enige tijd later ont-
wikkelde het ensemble zich tot een 
professioneel dubbelkwintet, met 
veel optredens in de Euregio. Heli-
con biedt sindsdien zowel ervaren 
beroepsmusici als conservatorium-
studenten de gelegenheid kennis 
te maken met kamermuziek en al 
doende podiumervaring op te doen. 
Het ensemble werd gesticht als een 
dubbel blaaskwintet en het reper-
toire strekt zich uit van de klassie-
ke en vroeg romantische “Harmo-
niemusik” tot en met de 21e eeuw.  

Limburg
De leden van het ensemble zijn af-
komstig uit Limburg en werkzaam 
als orkestmusicus of muziekdocent, 

of zijn nog bezig met hun studie 
bachelor of master aan de diverse 
conservatoria. De artistieke leiding 
van Helicon is sinds 2005 in han-
den van dirigent Björn Bus. De za-
kelijke leiding is sinds 2006 in han-
den van Nol van Gerwen. Het en-
semble heeft een afwisselend pro-
gramma waarin 7 muziekinstrumen-
ten een rol spelen: klarinet, hobo, 
fl uit,hoorn,trompet, fagot en contra-
bas. Zij spelen werken van Debus-
sy, Edward Elgar, Franz Krommer en 
Francaix.
Dus zeer gevarieerd. Verandering 
van spijs doet immers eten. Debus-
sy bv. neemt u mee op een tocht-
je over het water, geeft een fees-
telijke optocht weer en tot slot een 
vrolijk ballet. Als solist zal Helicon 
de trompettist Henk Haan begelei-
den in het werk Le Gay Paris van 
de Franse componist Jean Francaix. 
Losse kaarten zijn een week van te-
voren verkrijgbaar voor 12 euro bij 
de boekhandels Ten Hoope, Zijdel-
waardplein en Bruna, Amstelplein 
en vóór de voorstelling aan de zaal. 
Jongeren onder 16 jaar betalen 6 
euro.

Expositie in de Willisstee

www.lijfengezondheid.nl

Zoethoudertje

Benefi etconcert Rotaryclub
De Ronde Venen - Rotaryclub Vin-
keveen-Abcoude organiseert weer 
een schitterend benefi etconcert op 
zaterdag 24 januari 2015. Het con-
cert vindt plaats in de Dorpskerk 
van Abcoude en begint om 20.00 
uur. U bent van harte uitgenodigd.
Musici van het Koninklijk Concert-
gebouworkest treden belangeloos 
voor u op. Vier jonge, getalenteer-
de dames hebben het Go Ya Quar-
tet opgericht en presenteren sa-
men met Michael Gieler (bekend 
van de IJsalon) een feestelijk pro-
gramma. Zij spelen het strijkkwar-
tet van Ravel en werk van de Chi-
nese componiste Siyang He. Verder 
voeren zij samen met Michael Gieler 
het strijkkwintet nr 4 van Mozart uit. 
In de pauze wordt u getrakteerd op 
een heerlijk hapje en drankje. 
De opbrengst van het benefi etcon-
cert is bestemd voor de volgende 
projecten: de Moederverwendag, 
Wandelen voor Water, een activiteit 
voor zorginstellingen in Abcoude 

en/of Vinkeveen en ondersteuning 
van kinderhuizen in Bulgarije. 
De moederverwendag in september 
2015 is bedoeld voor moeders met 
een kind met een beperking, woon-
achtig in Abcoude,Vinkeveen of 
Baambrugge. Een dag van ontspan-
ning, gezelligheid en samenzijn met 
moeders in vergelijkbare situaties.
Op 18 maart 2015 organiseren wij 
de sponsorwandeling Wandelen 
voor Water voor de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 van twee ba-
sisscholen in Abcoude. Als u wilt, 
kunt u voor aanvang van het con-
cert genieten van een tweegangen-
menu voor 22,75 euro bij restaurant 
Jess, Koppeldijk 1 te Abcoude. U 
kunt vanaf 17.30 uur terecht bij het 
restaurant. Vooraf reserveren wordt 
aanbevolen (0294 284353). 
Concertkaarten à 25 euro zijn ver-
krijgbaar bij het Rotary secretari-
aat, telefoon 0294-288789 of op 24 
januari 2015 bij de Dorpskerk van-
af 19.30 uur.

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - Komende weken starten 
weer een aantal nieuwe cursussen 
bij de Stichting ‘Paraplu’. Cursus-
sen van allerlei soort o.a. met be-
trekking tot computer en internet de 
cursus “Wegwijs in Windows 8” voor 
degenen die pas een computer he-
ben of voornemens zijn er een aan 
te schaffen; “LinkedIN” een cursus 
die onmisbaar is om een baan te 
vinden, maar ook om uw netwerk te 
onderhouden en uit te breiden. Ver-
der is iedereen welkom bij de maan-
delijkse “Tabletcafé” op elke eerste 
dinsdag van de maand van 09.30 
tot 11.30 uur. Hele praktische cur-
sussen voor iedereen zijn met na-
me: “Klussen in en rond het huis”, 
vooral voor dames, maar ook he-
ren, handig voor het verrichten van 
kleine klusjes; “Voeding en Gezond-
heid” om te leren hoe u met uw voe-
ding kunt zorgen om langer te le-
ven; “Opfriscursus Verkeer en Vei-
ligheid” voor al degenen wiens rij-
bewijs al weer wat ouder is; “Ken-
nis maken met Golf” voor ouderen 
met wat meer vrije tijd en op zoek 

zijn naar een sportieve hobby. Voor 
de creatievelingen of degenen die 
dat willen worden, zijn er de cursus-
sen: “Acrylverf met wasco en pas-
telkrijt”; Schilderen met wol”; Paver-
al beeld “Samen” maken; “Sieraden 
maken met zilverklei”; Drukknopen 
(Chunks) maken met Fimo-klei”.
Verder is er nog een workshop met 
het populaire “Mindfulness”; een 
prachtige vertelling van een “Reis-
verslag van een Kamelentocht in de 
Westelijke Woestijn van Egypte” en 
ten slotte in april de Dagtocht “Len-
tiade in Lingebos bij Gorinchem.

Voor meer informatie over deze cur-
sussen en workshops kan de websi-
te bezocht worden of het program-
maboekje worden opgevraagd. Voor 
aanmelding kan een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Stichting 
“Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te 
Wilnis. Via email kan men altijd te-
recht op info@stichtingparaplu.nl

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Welk spelletje is hier
gespeeld?
Naar aanleiding van een pers-
bericht van B en W in het Wit-
te Weekblad willen wij toch nog 
wel even reageren, zodat bekend 
wordt wat zich in werkelijkheid 
heeft afgespeeld. Enige jaren ge-
leden werden wij uitgenodigd als 
belanghebbenden voor een hoor-
zitting op het gemeentehuis i.v.m. 
de aanvraag voor een bouwver-
gunning op de plek van de ou-
de school aan Bozenhoven. Er 
zou een appartementencomplex 
komen en daar werden wij over 
voorgelicht. De bouwvergun-
ning zou verleend worden onder 
de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
de  ongeveer 80 jaar oude pla-
tanen behouden zouden blijven. 
Ook zou er op minimaal10 meter 
afstand van de bomen gebouwd 
mogen worden.
Om een lang verhaal kort te ma-
ken; Op een misleidende ma-
nier werd een vergunning aan-
gevraagd voor het verwijde-
ren van 2 boompjes. De desbe-
treffende ambtenaar trapte erin 
en zo kon op een donkere och-
tend het zagen beginnen. Voor-
dat men aan de tweede boom be-
gon werd het werk terecht door 
de bevoegde instantie stilgelegd. 

De gemeente heeft destijds aan-
gifte gedaan bij de politie. Helaas 
niets meer over gehoord-  waar-
schijnlijk is alle informatie in het 
bekende ronde archief verdwe-
nen. Toen de lijst van monumen-
tale bomen opnieuw opgesteld 
moest worden heeft de project-
ontwikkelaar een zienswijze in-
gediend. Toen hadden de alarm-
bellen moeten gaan rinkelen. Op-
nieuw trapte men erin. Van ge-
meentewege liet men een bo-
mendeskundige de boom keuren. 
Deze persoon heeft waarschijn-
lijk de boom vanachter zijn bu-
reau beoordeeld omdat bij voor-
baat al vast stond dat  die laatste 
boom een sta in de weg was voor 
de bouwplannen. Men had ook 
een second opinion kunnen vra-
gen aan de omwonenden_ maar 
dit is niet gebeurd want de boom 
moest onder alle omstandighe-
den verdwijnen.En dit is ook ge-
beurd.
 De slogan die de gemeente han-
teert om ook de bewoners in het 
beleid te betrekken,alleen als het 
zo uitkomt, is weer eens bewezen.    
 
Naam en adres zijn bij de
redactie bekend 

Regio - Vrijdag 16 januari vindt in 
de kantine van de sv KDO aan de 
Vuurlijn 51 in De Kwakel voor de 
zesde keer het Open Kwakels ALS 
Rummikubtoernooi plaats. De zaal 
is open om 19.30 uur en het toer-
nooi begint om 20.00 uur. De in-
schrijving voor het toernooi be-
draagt 10 uro per persoon. Tijdens 
het toernooi vindt er ook een lote-
rij plaats, waarvoor de prijzen belan-
geloos ter beschikking zijn gesteld 
door vele winkeliers uit Uithoorn, 
De Kwakel en wijde omgeving. De 
opbrengst van het toernooi gaat 
naar het wetenschappelijk onder-
zoek voor de ziekte ALS. Dit is een 

tot nut toe ongeneeslijke spierziek-
te die in enkele jaren tot de dood 
leidt. De voorgaande 5 jaren heeft 
het Open Kwakels ALS Rummikub-
toernooi al 30.000 euro opgebracht. 
De organisatoren hopen dit jaar de 
40.000 euro te overschrijden. Het 
afgelopen jaar hebben 120 mensen 
aan het toernooi meegedaan. Deel-
nemers worden verzocht om hun ei-
gen Rummikubspel meet te nemen. 
Kunt u niet zelf aanwezig zijn, maar 
wilt u toch de actie fi nancieel on-
dersteunen ga dan naar de website 
www.alsactie.nl/actions en tik dan 
in Rummikubtoernooi. U komt dan 
vanzelf op de Kwakelse actiepagina.

Zesde open Kwakels 
ALS rummukibtoernooi
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Gezellig Atalante 
volleybaltoernooi
Vinkeveen - Op dinsdag 30 de-
cember, normaliter de trainings-
avond van volleybalclub Atalante, 
werd het jaarlijkse Tussen kerst en 
nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Een record aantal deelnemers: maar 
liefst 97 sportievelingen die met een 
eventueel maatje of familielid flink 
door elkaar werden gehusseld en 
tot gelegenheidsmixteam werden 
geformeerd. Ook meer Atalante as-
piranten die dit jaar mee deden, bij 
elkaar een erg gezellige mix van 
jong en oud. De 15 mixteams speel-
den de eerste ronde tegen 4 tegen-
standers, de teamnamen waren al-
lemaal Nederlandse schaatskam-
pioenen. Daarna volgden 5 nieu-
we poules met nog eens 2 sportie-
ve wedstrijden voor alle teams. Het 
team ‘Jorrit Bergsma’ ging er met de 
eerste cup vandoor door te winnen 
van Margot Boer en Sven Kramer. Er 
waren leuke prijzen voor de poule-
winnaars, in de laatste poule kreeg 

enkel hekkensluiter Koen Verweij 
een troostprijs. Op de site www.vv-
atalante.nl staat de complete uitslag 
en foto’s. Sinds jaar en dag wordt de 
toernooiavond in top gezellige stijl 
afgesloten met de kersttombola. De 
deelnemers nemen een aardigheid-
je mee en die bijdrage was over-
weldigend: een tafel moest bijgezet 
worden om alle prijzen uit te stallen. 
Het was een uitgebreide, mooie en 
grappige tombola. En passant kre-
gen de spelers van heren 3 de cha-
peaucup uitgereikt voor het winnen 
van deze prestigieuze cup voor deel 
twee van vorig seizoen. Jan Rui-
zendaal, Rein Kroon, Hans vd Meer, 
Han Feddema, Peter Keizer allemaal 
aanwezig, maar ook Rob v Tellingen 
en Adrie Heinsbroek: Hartelijk cha-
peau! 
Alle helpers bedankt en dank aan 
iedereen die lol heeft gehad. Vol-
gend jaar vast en zeker weer een 
Tussen kerst en nieuwjaar toernooi.

Golfclub Veldzijde eert 
Marga Scheijde
De Ronde Venen - Bij Golfclub 
Veldzijde is Marga Scheijde uit Al-
phen aan den Rijn uitgeroepen 
tot Super Caddie 2015 tijdens de 
nieuwjaarsreceptie die gehouden 
werd op 4 januari. De reden om 
haar deze trofee te overhandigen 
werd toegelicht door de voorzitter 
van Golfclub Veldzijde, Dick Wes-
terveld. Na zijn speech werd de tro-
fee overhandigd door Super Caddie 
2014, Ronald Romein. 
Het bestuur van Golfclub Veldzijde 
bepaalt jaarlijks wie in aanmerking 
komt voor deze prijs, een prach-
tig beeld. Daarmee erkent het be-
stuur de tomeloze inzet van de Su-
per Caddie voor diens bijzondere en 
onbezoldigde bijdrage aan de golf-
vereniging die zo’n duizend leden 
uit de regio telt. 
Marga Scheijde verdient de trofee 

voor haar toewijding aan het club-
blad, de Off Course. Binnen de re-
dactie heeft Marga de afgelopen 8 
jaar 5 edities per jaar opgemaakt 
en vormgegeven. De inhoud van 
het clubblad komt grotendeels van 
de leden en het is een tijdrovende 
klus om de ingezonden kopij mooi 
passend in het blad te krijgen. Mar-
ga heeft ook meegewerkt aan de 
overstap naar een nieuwe leveran-
cier voor opmaak en printen. Met de 
geboden nieuwe technieken en ve-
le uren werk per editie heeft zij ge-
zorgd dat het clubblad van blaadje 
een glossy is geworden. 
Na een dankwoord door een blij 
verraste Marga Scheijde werd ge-
proost op een sportief jaar in het 
clubhuis van Golfpark Wilnis waar 
de leden van Golfclub Veldzijde wel-
kome gasten zijn. 

Marga Scheijde uit Alphen aan den Rijn ontvangt de Super Caddie Trofee van 
Ronald Romein onder toeziend oog van voorzitter Dick Westerveld van Golf-
club Veldzijde in Wilnis 

HSV ’69 D1 kampioen
De Hoef - Het gehele voetbalsei-
zoen was HSV’69 D1 op jacht naar 
het kampioenschap. Het seizoen 
begon matig met een verliespartij in 
de tweede wedstrijd. Maar de jon-
gens en meisjes knokten zich terug 
door een overwinning op de koplo-
per in de vierde wedstrijd. Daarna 
werden alle wedstrijden gewonnen 
en in de laatste wedstrijd van het 
seizoen konden nog 3 teams kam-
pioen worden. HSV’69 D1 moest 
in deze wedstrijd tegen een van de 
andere kampioenskandidaten, FC 
Aalsmeer D7 en bij een overwin-
ning was de kampioensschaal bin-
nen. Na een week training op het 
nieuwe kunstgras van HSV’69 wa-

ren de jongens en meisjes helemaal 
klaar voor de kampioenswedstrijd 
tegen FC Aalsmeer D7. FC Aalsmeer 
was ook in de ban van het eventuele 
kampioenschap en had de kampi-
oenswedstrijd op het hoofdveld ge-
pland. Ons team dacht er niet over 
om met een gelijkspel genoegen 
te nemen, maar ging voor de over-
winning. De eerste helft ging het 
spel heen en weer met kansen voor 
HSV’69 en FC Aalsmeer, maar kee-
per Kevin hield het doel schoon. En 
HSV’69 scoorde één keer. Het doel-
punt kwam van onze middenvelder 
Nathan en we gingen de rust in met 
1-0. Na de rust was HSV’69 de be-
tere partij. De spelers in de achter-

WLCombatics biedt nieuwe 
en extra lessen aan!
De Ronde Venen - Om het nieu-
we jaar goed te beginnen biedt WL-
Combatics vanaf 2015 nieuwe en 
extra lessen aan! Te beginnen met 
een extra kettlebell training op el-
ke zaterdag van 10.00-11.00 uur in 
Mijdrecht. Vanaf 10 januari kun je 
deze les volgen bij WLCombatics 
op de Rendementsweg 2 j. De les 
zal gegeven worden door Willem, 
Master Kettlebell Instructor. Wan-
neer: Zaterdagochtend 10.00 uur, 
Mijdrecht. Na 3 succesvolle en vol-
geboekte workshops kun je van-
af 14 januari komen paaldansen bij 
WLC! De les zal gegeven worden 
door Marjolein van 19.00-20.00 uur 
bij WLCombatics op de eerste ver-
dieping. Behalve dat het heel leuk 
is om te doen, is het ook een ge-
weldige work-out voor je lichaam. 
Je bent constant aan het stoei-
en met de zwaartekracht en daar-
door ontwikkel je op een leuke ma-

nier kracht, flexibiliteit en souples-
se. Paaldansen is geschikt voor ie-
dereen jong, oud, dik, dun, vrouw, 
man, fit of niet fit (minimale leef-
tijd 16 jaar). Er is maar beperkt plek 
in de les, dus reserveren is nood-
zakelijk. Wanneer: Woensdagavond 
19.00 uur, Mijdrecht

Open Mat
Speciaal voor de kickboksers die 
hun geleerde technieken willen ver-
beteren of oefenen is de open mat 
op het rooster gezet. Alleen of met 
andere kickboksers kun je werken 
aan je techniek en conditie op de zak 
of op elkaar. Er is een docent aanwe-
zig voor vragen, maar er wordt geen 
les gegeven. Trainen op eigen risico. 
Kom alleen of samen met je boks-
maatje! De open mat is er vanaf 10 
januari van 10.00-12.00 uur en is 
gratis voor WLC leden. Wanneer: Za-
terdagochtend 10.00-12.00 uur.

Mijdrecht - Op donderdag 15 ja-
nuari 2015 komt mevrouw Hanneke 
Schouten namens de stichting Ge-
vangenenzorg Nederland vertellen 
over het werk van deze organisatie. 
Het belooft een interessante avond te 
worden waarbij zowel leden als gas-

ten hartelijk welkom zijn. De avond 
begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur 
staat de koffie/thee klaar en de toe-
gang is gratis. Plaats van samen-
komst: gebouw ‘t Kruispunt, Kon. Ju-
lianalaan 22, Mijdrecht. Informatie: 
Ineke Aperloo, tel.0297-281378

Gevangenenzorg
Mijdrecht - In de nacht van don-
derdag 1 op vrijdag 2 januari zijn er 
in Mijdrecht meerdere auto’s be-
krast. De politie zoekt getuigen en 
vraagt hen zich te melden. In de 
omgeving van de Penning werden 
‘s nachts bij meerdere auto’s kras-
sen aangebracht. De politie doet 

onderzoek naar de beschadigingen 
en zoekt getuigen die in deze om-
geving iets verdachts hebben ge-
zien wat mogelijk met deze bescha-
digingen te maken heeft. Getuigen 
kunnen zich melden via 0900-8844. 
Anoniem melden kan ook via 0800-
7000.

Meerder auto’s bekrast

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2

hoede Janiek, Ray, Erik,en Rik waren 
scherp en hielden de pot dicht. De 
middenvelders Annika, Koen, Den-
nis en Nathan vochten voor iede-
re bal en zette de spitsen aan werk. 
De aanvallers Tom, Danny, Janieck 
en Tim kregen veel kansen, maar de 
keeper van FC Aalsmeer hield alles 
tegen in de tweede helft. De mar-
ge was klein en FC Aalsmeer ging 
alles op niets spelen. In de laatste 
minuten werd het echt spannend 

toen FC Aalsmeer twee hoekschop-
pen kreeg. De keeper van Aalsmeer 
werd als extra spits ingezet maar 
de jongens en meisjes van HSV’69 
hielden stand. En toen de uitste-
kende scheidsrechter voor het eind 
floot, was er een groot gejuich bij de 
spelers en de vele meegereisde toe-
schouwers. Dikke zweet druppels 
op de voorhoofden van spelers, de 
trainers en coach, maar het Kampi-
oenschap was binnen!

Alarmerende toename 
van de ziekte van 

Parkinson

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze 
ingrijpende ziekte. 

Met de alarmerende toename van de ziekte van 
Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

Connie, 54 jaar
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UITHOORN HEEFT ER WEER EEN PRACHTIGE
NIEUWE SCHOOL BIJ: HET DUET

Uithoorn - Op woensdag 17 december hadden de 

leerlingen van ICB De Regenboog voor de laatste 

keer les in hun oude gebouw. Tussen de verhuiskrat-

ten vierden ze kerstfeest, met een kerstontbijt en met 

mooie kerstverhalen. Die middag vertrokken ze voor 

de allerlaatste keer van de Regenboog. 

In de twee weken daarna is er door hun juffen en 

meesters en de begeleiders van het dagverblijf en de 

naschoolse opvang kei- en keihard gewerkt. Alle in-

gepakte kratten zijn uitgepakt, de lokalen en alle an-

dere ruimtes zijn ingericht en de programma’s voor 

de eerste weken zijn al weer voorbereid. De kinderop-

vang was al open vanaf 22 december. En op maandag 

5 januari was het dan eindelijk zo ver voor alle ande-

re kinderen. De eerste schooldag in het Duet. In een 

prachtig nieuw gebouw, met veel ruimte om te wer-

ken, te spelen en te overleggen in de ruime, kleurrijk 

ingerichte gangen. Het resultaat van een mooie sa-

menwerking tussen de school, de architect (Dirk Vlaar 

van BBHD), de aannemer (Hodes) en de projectin-

richter (Van Hilten, alles voor kantoor en school). Ook 

de buitenruimte in aanbouw (een project van Donker 

Groen) mag er wezen. Bovendien is de Pr. Christina-

laan ter hoogte van het Duet deskundig (en bovendien 

in een zeer kort tijdsbestek) onder handen genomen 

door Fronik, ook dit ziet er heel mooi uit. Over een ro-

de loper kwamen de kinderen naar binnen. Daar wer-

den ze ontvangen door hun leerkrachten, die voor de 

gelegenheid allemaal extra chique gekleed waren. En 

wat waren ze onder de indruk! Voor hun ouders was 

er koffi e en thee en alle tijd om rustig rond te kijken in 

het nieuwe gebouw. En natuurlijk werd er die eerste 

maandag meteen gespeeld en geleerd. We hopen dat 

er nog vele mooie dagen, mooie jaren mogen volgen 

in het Duet. In een prachtig gebouw waar een team 

van medewerkers voor onderwijs en opvang samen, 

op professionele wijze, met passie en plezier in hun 

werk, klaarstaat voor de kinderen. Samen met hun ou-

ders en andere mensen om hen heen laten we ze op-

groeien en leren we ze wat ze nodig hebben om in 

onze maatschappij te functioneren. Hierbij staan zelf-

standigheid en respect voor anderen centraal. 

Op vrijdag 13 maart vieren wij ons offi ciële openings-

feest. Wilt u al eerder kennismaken? Bel voor een af-

spraak met het Duet, basisonderwijs en kinderopvang: 

0297 500666





50. Rondleiding Kasteel loeneRsloot
Eeuwenlang hield Kasteel Loenersloot zijn geheimen voor 
zichzelf. Generaties adel leefden er hun leven. Ze daag-
den er de bisschop van Utrecht uit, hielden er feesten en 
maaltijden, keken vanaf de toren uit over het zompig veen, 
hadden het er koud en stookten het vuur hoog op, bouw-
den en verbouwden. Omdat de laatste bewoonster-baro-
nes Van Nagell-Martini Buys-bij haar overlijden veel van 
haar spullen achterliet, voelt het alsof er gisteren nog ie-
mand woonde.
1 zaterdag  11.30-13.00 uur
datum 11 april
o.l.v. Rien Derks
plaats Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten  € 8,50

51. HistoRiscH-centRum wandeling 
 HaaRlem

Onze gids nodigt u uit om mee te wandelen op een zwerf-
tocht door het historische centrum van Haarlem. Vindt u 
het leuk om de Haarlemse binnenstad te ontdekken? De 
oude historische gebouwen, maar ook de smalle steegjes 
en de knusse vaak verborgen pleintjes en natuurlijk enke-
le historische hofjes te bewonderen? Verhalen en anek-
dotes te horen uit Haarlems bewogen verleden? Kortom 
heerlijk genieten van al het moois dat onze Spaarnestad 
te bieden heeft. 
1 zaterdag  10.30-12.00 uur
datum 11 april
o.l.v. Gilde Haarlem
verzamelen  Grote markt bij het standbeeld 
 van Laurens Jansz Coster
cursuskosten  € 5,-

52. Film RondReis: woestijn van namibië 
Namibië: een land met eindeloze uitzichten, magische 
zonsondergangen en landschappen. Een land waar oor-
verdovende stilte heerst, met een unieke flora en fauna 
en een rijke cultuur. In de woestijn in het noordwesten met 
fantastische kleurrijke contrasten en met de meest helde-
re sterrenhemel gaan we op zoek naar woestijnolifanten, 
neushoorns en andere dieren die zich staande weten te 
houden in dit desolate gebied. Ook bezoeken we een ne-
derzetting van de Himba’s; een volk dat nog leeft naar de 
tradities van meer dan duizend jaar geleden.
1 woensdag  20.00-22.00 uur
datum 15 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 5,-

53. wandeling oude Havens van amsteRdam 
Deze wandeling voert ons vanaf het Centraal Station via 
de Zeedijk en Lastagebuurt naar het voormalig Entre-
potdok. Terug gaan we via de Prins Hendrikkade en Ou-
de Schans richting Schreierstoren. Onderweg komen we 
vele facetten van de eerste handel en maritieme geschie-
denis van Amsterdam tegen. Sommige restanten daarvan 
zijn nog duidelijk aanwezig in de stad. Uiteraard komen 
ook enkele leuke anekdotes voorbij over beroemde perso-
nages uit de scheepvaartgeschiedenis van Nederland. De 
wandeling is inclusief drinkstop voor eigen rekening.
1 donderdag  13.00-16.00 uur
datum 23 april
o.l.v. René Valensa
verzamelen Noord-Zuid Hollands Koffiehuis op 
 Stationsplein (Tourist-office CS), 
 Amsterdam
cursuskosten  € 8,-

54. 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 31 mei
o.l.v. Ellen Brandligt
plaats Zonnelaan 4 z, Hilversum
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 12,50 

55.  wandeling bRussel
Deze wandeling is naar aanleiding van de eerder geda-
ne lezing over de Lodewijk XVI stijl in Brussel en 1815 het 
jaar van de inhuldiging van Willem I als koning over de 
beide Nederlanden. De wandeling staat in het teken van 
de Oranjes in Brussel, (zowel de stadhouder Willem van 
Oranje als mede het Brussel ten tijde van Koning Willem 
I en Willem II tot aan de revolutie van 1830). We bekijken 
de zogenaamde Isabellewijk, onder het Koningsplein. We 
lopen langs het paleis van Willem I , het paleis van Wil-
lem II en de paleisjes van de diverse belangrijke personen 
uit de 16e eeuw, zoals de graaf van Culemborg, graaf van 
Aarschot, Hoogstraten. Bij het voormalige Hof van Nassau 
en het huis van de graaf van Ravenstein lopen we naar de 
benedenstad om te eindigen bij het Martelarenplein, dat 
geheel in het teken staat van de opstand 1830.  
1 zaterdag  12.00-16.00 uur
datum 20 juni
o.l.v. Jean van Tongeren
verzamelen  Koningsplein/ Place Royal, Brussel
cursuskosten  € 20,-

56.  Rondleiding op de “imKeRij bij ton”
Bijen spelen al zo’n 30 jaar een speciale rol in het leven 
van de docent. Hij laat u kennis nemen van zijn ervaring 
met bijen, wat hij er mee doet, hoe hij het doet en wat 
daarna het resultaat is!
1 zaterdag  10.00-12.30 uur
datum 27 juni
o.l.v. Ton Woud
plaats Cliffordweg 56, Waverveen
cursuskosten  € 5,-

42. van gotieK tot Renaissance
In de tentoonstelling 750 jaar Oudewater wordt aandacht 
besteed aan de schilder Gerard David (1455-1523). In de-
ze cursus zullen niet alleen zijn werken worden besproken 
maar zal ook worden ingegaan op een aantal schilders en 
ontwerpers van liturgische gewaden zoals Patenier, Quin-
ten Metsys, Jan Gossaert, Jan Provoost en anderen. Be-
zoeken worden gebracht aan de tentoonstelling in Ou-
dewater over Gerard David en de tentoonstelling in het 
Catharijneconvent over middeleeuwse gewaden.
4 donderdagen  26 maart, 9-16-23 april: 20.00-22.00 u.
2 zaterdagen  25 april, 2 mei: 14.00-16.00 uur
o.l.v. Jean van Tongeren 
plaats De Boei, Vinkeveen 
verzamelen  25 april: Voor stadhuis Oudewater
verzamelen  2 mei: Catharijneconvent, Utrecht
cursuskosten  € 30,-
materiaalkosten entree musea

43.  Rondleiding RaadHuis dudoK HilveRsum 
Op een steenworp afstand van het centrum ligt het door 
W.M. Dudok ontworpen Raadhuis van Hilversum (1924-
1931). Tijdens de rondleiding door dit rijksmonument komt 
u in de meest bijzondere ruimten. Want even zo indruk-
wekkend als het exterieur is namelijk ook het interieur; een 
prachtige indeling van ruimte, vorm, kleur en materiaal. 
En dat alles tot in de kleinste details uitgewerkt. Niet voor 
niets trekt dit bouwwerk architectuurliefhebbers van over 
de hele wereld. Torenbeklimming alleen bij droog weer.
1 vrijdag  15.00-16.30 uur
datum 27 maart
o.l.v. Dudok Dependance
verzamelen Dudokpark 1, Hilversum
cursuskosten  € 7,-

44. RijKsmuseum-2 
Zie informatie bij cursus 38.
1 vrijdag  10.00-11.30 uur
datum 27 maart

45.  paasaRRangement
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding van 
Peter en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor Pasen ma-
ken. Dit tafelstuk zal zeker een eyecatcher in uw woning 
worden.
1 dinsdag  20.00-22.00 uur
datum 31 maart
o.l.v. Peter en Trudy Bon
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten  € 27,50 

46.  FotogRaFie
In 8 avonden leer je: Hoe je toestel werkt. Wat doen al 
die knoppen, functies, en programma’s? Hoe je betere 
en mooiere foto’s kan maken, door inhoud, compositie en 
presentatie. Hoe je je foto’s kan verbeteren, door gebruik 
van basale computerbewerking. De geheimen van pixels, 
ISO, WB, gamma, en histogrammen! Er zijn ook foto-op-
drachten met opbouwende kritiek over je resultaten. Er 
wordt een “fotosafari” naar Kasteel de Haar gepland.
8 dinsdagen  31maart, 7-14-21-28 april, 12-19 mei, 
 2 juni: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag  16 mei: 09.30-13.00 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 45,-
materiaalkosten € 8,- + entree de Haar of MJK

47.  de KleuRen van west-canada
U gaat mee op een avontuurlijke camper reis door de 
West-Canadese provincies British Columbia en Alberta. 
Het is september, begin van de herfst en van het kleuren-
spel in de natuur. Na een verkenning van de stad Vancou-
ver, een vaartocht naar het prachtige Vancouver Island, 
met de hoofdstad Victoria. Daar is de kunst van cultuur van 
de Oude Volken volop in beeld. Een tocht over het eiland, 
ontmoetingen met groot wild in ongerept woud en langs 
ruige kusten op zoek naar walvissen. In Brits Columbia en 
Alberta worden vele prachtige natuurparken bezocht, met 
unieke beelden van wild in de vrije natuur zoals elanden, 
beren en herten. Dit alles tegen de achtergrond van schit-
terende watervallen, bergen, meren en wouden. De Mar-
kante kunst, cultuur en leefwijze van de Oude Volken en 
het huidige Canada komen uitgebreid in beeld.
1 donderdag  20.00-22.00 uur
datum 2 april
o.l.v. Dick van Toorn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 5,-

48.  RaKu-KeRamieK maKen
Raku is een zogenaamde primitieve stooktechniek. Je 
speelt met vuur waardoor het glazuur op je kleiwerk gaat 
craqueleren en de niet geglazuurde delen zwart worden. 
Hier door krijg je het mooiste keramiek. De 1e bijeenkomst 
gaan we lekker aan de slag met klei. U wordt begeleid om 
iets moois naar wens te maken. Deze werkstukken moe-
ten ongeveer 2 weken drogen en worden biscuit gebakken 
door de cursusleidster. De 2e bijeenkomst gaan we glazu-
ren en helpt u mee als uw werkstuk afgebakken wordt. Met 
vuur en rook is het altijd weer spannend hoe de werkstuk-
ken uiteindelijk worden. Kijk voor meer informatie en inspi-
ratie op www.vizikeramiek.nl
1 donderdag  2 april: 19.30-21.30 uur.
1 zaterdag  18 april: 10.00-15.00 uur.
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten  € 10,-
materiaalkosten € 48,50 

49. bonbons maKen
We maken een ganache vulling waarvan we bonbons 
en truffels spuiten die we daarna ook van een chocolade 
laagje voorzien zodat iedereen zijn zelfgemaakte truffels 
en bonbons mee naar huis kan nemen. Daarnaast maken 
we massieve chocolaatjes die we ook versieren en voor-
zien van een voorjaarsaccent. Halverwege de cursus krijgt 
U een rondleiding door onze chocolaterie zodat U een idee 
hebt hoe alles gemaakt wordt.
1 vrijdag  19.00-22.30 uur
datum 10 april
o.l.v. De Truffel
plaats Glazenmakersweg 2, Woerden
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 35,-

34.  mindFulness tRaining
We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het eind 
van de cursus weet je wat mindfulness inhoudt en kan je 
het zelfstandig uitvoeren. Mindfulness is stress reduce-
rend en gezondheid bevorderend. Deze cursus is ook inte-
ressant voor mensen die al bekend zijn met mindfulness.
4 vrijdagen  19.30-21.00 uur
datum 6-13-20-27 maart
o.l.v. Hanneke Koudstaal
plaats J-sports, Industrieweg 38 D, Mijdrecht
cursuskosten  € 20,-

35. KRuiden, een waaRdevolle 
 aanvulling aan de maaltijd

Kruiden kunnen onze maaltijd een eigen karakter geven. 
Daarnaast bevatten kruiden, in geconcentreerde vorm, 
veel stofjes die onze gezondheid positief ondersteunen. 
Zeker in de huidige opvatting dat onze voeding voldoen-
de groente en fruit moet bevatten ten behoeve van onze 
gezondheid, kunnen we onze maaltijd nog een extra boost 
geven met behulp van kruiden. Op deze avond veel infor-
matie en tips om hier gebruik van te maken. 
1 maandag  20.00-22.00 uur
datum 9 maart
o.l.v. Tanja van der Molen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 1,50

36.  Rondleiding utRecHt: domundeR
DOMunder is dé nieuwe historische attractie van Utrecht. 
In DOMunder beleef je onder de grond de verhalen van 
2000 jaar geschiedenis van het Domplein. De ontdek-
kingstocht gaat eerst naar de middeleeuwse kelders, met 
ook resten van een Romeinse muur. Hier kijk je een film, 
een spannende tijdreis van 2000 jaar in 10 minuten! Ver-
volgens duik je echt ónder het Domplein, waar je met een 
slimme zaklamp zelf op zoek gaat naar de verborgen ge-
schiedenis. Eén van de hoogtepunten is de storm van 
1674, die je in levenden lijve meemaakt.
1 zondag  13.45-15.15 uur
datum 15 maart
o.l.v. DOMunder 
verzamelen  foyer van UCK/DOMunder op 
 Domplein 4, Utrecht
cursuskosten  € 10,-

37.  museum cRuquius
Pronkstuk van De Cruquius is de imposante machineka-
mer. De stoommachine heeft de grootste cilinder ter we-
reld met een doorsnede van drieënhalve meter. De Corn-
wall stoom-pompmachine werd in de jaren veertig van de 
negentiende eeuw in Engeland gebouwd en stamt af van 
de Newcomen-machine. De machine heeft een ingenieus 
besturingssysteem. Nadat het gemaal buiten dienst werd 
gesteld en de stoomketels helaas waren verwijderd, bleef 
de machine tientallen jaren onbeweeglijk staan. Dankzij 
de inzet van de vrijwilligers van de “stoomploeg”-geduren-
de twintig jaar!-én hun enthousiasme en inventiviteit, werd 
door middel van hydraulische techniek in plaats van stoom 
de enorme machine weer in beweging gebracht in 2002. 
Sindsdien kunnen de bezoekers dagelijks genieten van dit 
wonder van techniek en wordt gedemonstreerd hoe deze 
krachtpatser bijdroeg aan de droogmaking van het Haar-
lemmermeer. 
1 woensdag  11.00-12.15 uur
datum 18 maart
o.l.v. Museum Cruquius
plaats Cruquiusdijk 27, 
 Cruquius/Haarlemmermeer
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten entree museum of MJK

38.  RijKsmuseum-1 
Tijdens deze rondleiding staan we stil bij hoe het Rijksmu-
seum aan zijn objecten komt. Voorbeelden van aankopen, 
maar ook van schenkingen en andere, minder voorkomen-
de manieren passeren de revue. Zo neemt u als het ware 
een kijkje achter de schermen van het museum.
1 zaterdag  10.00-11.30 uur
datum 21 maart
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum Amsterdam 
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten entree museum of MJK

39.  golFclinic
Drie kennismakingslessen. Begin met golfen, een gezon-
de 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 21-28 maart, 4 april
o.l.v. Golfpark Wilnis
 Tom Blasse
plaats Bovendijk 16A, 
 Wilnis
cursuskosten  € 35,-

40.  FeestelijKe bRoden baKKen
Een hele leerzame workshop waar je leert hoe je zelf 
brood kunt bakken zonder toevoegingen die je eigenlijk 
niet wilt. Je leert het deeg te zetten, wat de rijstijden zijn 
en hoe je het deeg moet behandelen. En als je dan toch 
bezig bent leer je stap voor stap hoe je dat brooddeeg ex-
tra aantrekkelijk kunt maken voor de feestdagen door ze 
te vullen en te vlechten. Als de broden klaar zijn gaan ze 
lekker mee naar huis zodat het thuisfront mee kan proe-
ven. Alle deelnemers gaan naar huis met 2 gevulde, zelf-
gemaakt broden.
1 donderdag  13.00-16.30 uur
datum 26 maart
o.l.v. Mings Slikker
plaats Hoeve Landzicht, Oukoop 22, 
 Nieuwer ter Aa 
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 37,50

41.  wandeling KRacHtige vRouwen 
 in amsteRdam 

Tijdens de tour krijgt u een beeld van de trots, de moed en 
de humor die de vrouwen door de eeuwen heen hebben 
getoond. U hoort wat ze hebben gedaan en gelaten om zo-
ver te komen en kunt zien waar het toe heeft geleid. Neem 
Aletta Jacobs. Volgens de mannen was het de wens van 
God dat de vrouwen veel kinderen kregen. Volgens Ja-
cobs was het de wens van de man. Zij zette zich succes-
vol in voor de acceptatie van voorbehoedsmiddelen. Tij-
dens de tour komt u meer te weten over haar carrière, haar 
moederschap en indrukwekkend vermogen.
1 donderdag  13.00-16.00 uur
datum 26 maart
o.l.v. Yvonne Kroon
verzamelen Koningsplein (bij de haringkar), 
 Amsterdam
cursuskosten  € 8,-

25. etsen, dRoge naald
Etsen maken, bijna net als Rembrandt van Rijn, blijkt min-
der moeilijk dan het lijkt. Droge naald is een vorm van gra-
fiek waarbij je geen gevaarlijke stoffen nodig hebt om een 
plaatje te etsen voor het afdrukken. Eenmaal je afbeelding 
op een plaatje aangebracht kun je beginnen met afdruk-
ken. In deze workshop gaan we eerst een afbeelding aan-
brengen op een plaatje. Daarna leer je het plaatje in-inkten 
en afslaan om een afdruk te maken met de etspers. Met 1 
plaatje kun je meerdere afdrukken maken.
1 donderdag  14.00-16.00 uur
datum 12 februari
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, 
 Mijdrecht 
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 15,-

26.  steRRenKunde vooR beginneRs
Voor de beginners starten we met het Zonnestelsel, de 
Planeten, Manen en Sterren. Mochten er zich verrassen-
de en spectaculaire zaken boven onze hoofden voordoen, 
dan wordt daar direct op ingehaakt. Een vooruitblik wordt 
gegeven op de nadering van Ceres en Pluto en de kome-
ten in die buurt worden in een les uit de doeken gedaan.
5 donderdagen  20.00-22.00 uur 
datum 12-19-26 februari, 5-12 maart
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten  € 25,-

27.  HomeopatHie vooR dieRen 
Heeft uw hond last van reisziekte? Heeft uw paard zich op 
een buitenrit verstapt? Heeft uw kat gevochten en komt hij 
thuis met een klein scheurtje in het oor? Zou het niet fijn 
zijn als u uw dier in deze gevallen direct zelf kunt helpen? 
In deze mini cursus leert u hoe u eenvoudige problemen 
zelf met homeopathie op kunt lossen. Daarnaast worden 
ook toepassingen genoemd, die je kunt gebruiken als aan-
vulling op de behandeling door de dierenarts.
3 vrijdagen  19.30-21.30 uur
datum 13-20-27 februari
o.l.v. Anita van Amerongen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 15,-
materiaalkosten € 2,50

28.  woRKsHop ZilveRKlei
Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditionele 
technieken van het edelsmeden, de meest geweldige sie-
raden 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 14 februari
o.l.v. Ann Robles
plaats Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
cursuskosten  € 8,-
materiaalkosten € 55,-

29.  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 gees-
teshouding van deze meditatie centraal. De tweede avond 
gaat over de Zen- beoefening in het dagelijks leven. Jong 
of oud, we raken gemakkelijk verward door de snelle ver-
anderingen en voortdurende prikkels waarmee we te ma-
ken hebben in onze tijd. Streven naar materieel goed of 
continue zoeken naar plezier leiden niet tot geluk en vre-
de. Volledig gewaar en aanwezig in het moment, komen 
we innerlijk tot rust en verschijnen mededogen en levens-
wijsheid. Zen-meditatie is geen techniek maar een natuur-
lijk aanwezig zijn met en wakker kijken naar wat er is en 
wie we zijn. 
2 vrijdagen  20.30-22.30 uur
datum 20-27 februari
o.l.v. Hakuun
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 10,-

30.  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 (keu bal) 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  20.00- 21.00 uur. 
datum 24 februari, 3-10-24-31 maart
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

31.  biljaRten-2 
Zie informatie bij cursus 30.
5 dinsdagen  21.00-22.00 uur
datum 24 februari, 3-10-24-31 maart

32.  beZoeK aan RussiscHe scHRijveRs
Met beelden en muziek gaan we op bezoek bij beroem-
de Russische schrijvers om te ontdekken wie ze waren en 
waarom hun boeken zo beroemd zijn en nog altijd over-
al worden gelezen. We bezoeken Tolstoj en Toergenjev, 
maar ook Pasternak en anderen. Door met hen kennis te 
maken, gaan hun boeken nog meer leven.
1 maandag  20.00-22.00 uur
datum 2 maart
o.l.v. Pieter Boersma 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 5,-

33.  basiscuRsus wijn en wijnpRoeven
Deze cursus is bestemd voor de beginnende en geïnte-
resseerde wijnliefhebber die meer van wijn wil weten. In 
vier avonden maak je kennis met de belangrijkste wijnge-
bieden, de verschillende druivenrassen en wordt uitgelegd 
hoe wijn gemaakt wordt. Maar naast de theorie wordt er 
natuurlijk ook geproefd. Per avond proef je verschillende 
witte en rode wijnen uit diverse delen van de wereld,
4 donderdagen  20.00-22.00 uur
datum 5-12-19-26 maart
o.l.v. René Stroet
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 20,-
materiaalkosten € 35,-

1. 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 al-
leen het lichaam, maar zorgt u ook voor een algemeen be-
ter gevoel. U zult beter in uw vel zitten door het bewegen. 
Door het centraal stellen van een bepaalde spiergroep per 
training gaan we de kwaliteit van de dagelijkse activiteiten 
verhogen. De training is opgebouwd uit een warming-up, 
de kern waarin de spiergroepen centraal staan, en de coo-
ling-down met de verschillende stretchoefeningen. Het is 
nooit te laat om te beginnen.
13 maandagen 20.15-21.30 uur
datum 19-26 januari, 2-9-16-23 februari, 
 2-9-16-23-30 maart, 13-20 april
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 65,-

2. 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.
14 dinsdagen 10.00-11.00 uur
datum 20-27 januari, 3-10-17 februari, 
 3-10-17-24-31 maart, 7-14-21-28 april
o.l.v. Mariëtte Prakke 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

3. peRFect pilates 
Statische en dynamische spiertraining op ontspannen mu-
ziek. Sterke buikspieren, sterke lage rugspieren |bij rug-
klachten]. Betere controle bekkenbodem en ontspanning. 
Volgens de 3 grootste personal trainers is het de bes-
te work-out. Gewaardeerd met het cijfer 9. Na afloop een 
kopje thee of koffie.
5 vrijdagen  10.00-11.00 uur
datum 23-30 januari, 6-13-20 februari 
o.l.v. John Rooseman
plaats Industrieweg 38 D, Mijdrecht
cursuskosten  € 25,-

4. FotogRaFie en (Raw) nabeweRKing
We doorlopen de functies van de nabewerkingsprogram-
ma’s, Adobe Lightroom, Photoshop en Paintshop Pro. De-
ze programma’s verschillen maar de basis functies voor 
RAW nabewerking zijn vrijwel het zelfde. Eventueel kunt U 
een trial-versie voor Apple of Windows of Lightroom down-
loaden van www.adobe.com.
4 maandagen  20.00-22.00 uur
datum 26 januari, 2-9-16 februari
o.l.v. Björn Goud
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 20,-

5. spelen met wateR en veRF
Deze cursus is voor beginners. We spelen met water en 
waterverf / aquarelverf. ‘Aqua’ betekent ‘water’. Als je naar 
een aquarel kijkt, kun je zien dat aquarelleren met water te 
maken heeft. Een aquarel heeft dezelfde magische eigen-
schappen als water. Het heeft iets transparants, iets vloei-
ends en het geeft rust. Wij gaan 4 middagen aquarelle-
ren. De materiaalkosten zijn alleen voor de eerste les. We 
bekijken dan het materiaal en je krijgt een materiaallijstje 
mee voor de andere middagen.
4 maandagen  13.30-15.30 uur
datum 26 januari, 2-9-16 februari
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 20,-
materiaalkosten € 6,-

Programma CursusProjeCt voorjaar 2015
 de sticHting cuRsuspRoject de Ronde venen biedt u op deZe pagina’s HaaR cuRsusaanbod aan vooR Het Komende seiZoen

cuRsusmaRKt vRijdag 16 januaRi 2015 
van 19.30-21.00 uuR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Om 19.30 uur 
start de inschrijving en zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree 
zullen volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.

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

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

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

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

 op de website: www.cursusproject.nl. Let op dit is gewijzigd ten opzichte van vorige jaren 
 als gevolg van de invoering van het IBAN banknummer!

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 verplicht voor incasso. 

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

informatie over het cursusproject en het 
cursusprogramma is ook beschikbaar 
op de website:

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

dit pRogRamma is tot stand 
geKomen mede dooR de steun van 
de gemeente de Ronde venen en 
RabobanK Rijn en veenstRomen

6. bRidge, veRbeteR je spel 
Deze cursus heeft tot doel uw bridgekennis te verbeteren. 
Speelt u eigenlijk al jaren min of meer op hetzelfde niveau, 
dan is hier de kans om door eenvoudige tips en conventies 
uw spel naar een hoger niveau te tillen. We besteden aan-
dacht aan het bieden, het afspel en het tegenspel. Zowel 
troef- als SA-contracten komen aan de orde. Onderwer-
pen als speelplan, tussenbieden, uitkomen, signaleren, af-
speeltechniek worden behandeld. Het oefenen en spelple-
zier staan centraal. U krijgt bij iedere les een samenvatting 
van de behandelde en geoefende stof. Op naar de A-lijn?
8 maandagen  13.30-15.30 uur
datum 26 januari, 2-9-16 feb, 2-9-16-23 maart
o.l.v. van Delft 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 40,-
materiaalkosten € 5,-

7. italiaans vooR licHt gevoRdeRden
Gedurende deze cursus wordt gewerkt aan de perfectio-
nering van uw grammaticale kennis, uitbreiding van de 
woordenschat en lees- en spreekvaardigheid. Tijdens de 
laatste les wordt een Italiaanse film vertoond.
11 maandagen  19.30-21.15 uur
datum 26 januari, 2-9-16-23 februari, 
 2-9-16-30 maart, 13-20 apr, 
o.l.v. Luigi Rolfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 55,-
materiaalkosten € 2,50

8. woRKsHop bloemscHiKKen
Met deze workshop maakt u een creatief bloemwerkstuk, 
waarmee het voorjaar in huis gehaald wordt. 
1 woensdag  19.30-21.30 uur
datum 28 januari
o.l.v. Esther Boerlage
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 25,-

9. basiscuRsus mandala teKenen
In 5 avonden leer je mandala’s te tekenen, Je krijgt diver-
se patronen en vormen aangereikt die je in mandala’s kunt 
gebruiken en je leert kleurtechnieken. Ook al denk je dat je 
niet kunt tekenen, met kleur kan iedereen werken. Het re-
sultaat is al snel verrassend mooi!
5 woensdagen  20.00-22.00 uur
datum 28 januari, 4-11-18 februari, 4 maart
o.l.v. Maria Vendrik 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 25,-
materiaalkosten € 5,-

10. opFRiscuRsus engels
Een goede gelegenheid om de wat weggezakte kennis 
weer eens op te frissen. Aandacht wordt besteed aan lezen, 
luisteren, spreken en schrijven aan de hand van alledaagse 
situaties. Ook wordt de basisgrammatica opgehaald.
10 woensdagen 20.00-22.00 uur
datum 28 januari, 4-11-18 februari, 
 4-11-18-25 maart, 1-8 april
o.l.v. Zenja Damm
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 50,-
materiaalkosten € 2,50

11. KennismaKen met taiji-1
De Kunst van Bewegen: Taiji en Qigong zijn traditionele 
Chinese gezondheidssporten, die tegenwoordig overal ter 
wereld worden beoefend. Door de waarneembare gezond-
heidseffecten houden steeds meer erkende organisaties 
zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. “Aandacht” 
en “concentratie” zijn de sleutelfactoren die de Chinese 
sport onderscheiden van onze westerse oefeningen. Be-
wegen boekt opmerkelijke resultaten zoals verbetering van 
de bloedsomloop, het zelf leren “ontstressen” en spiervers-
terking. 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. 
12 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 28 januari, 4-11-18-25 februari, 
 4-11-18-25 maart, 1-8-15 april
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 60,-

12. KennismaKen met taiji-2
Bewegen is veranderen. De 24 yang Taijiquan bewegings-
vorm werd ontwikkeld in 1956 door Professor Li Tian Ji, 
Hij werd ook wel de Vader van de moderne stijlen ge-
noemd. Het bevat alle essentiële elementen en bewegin-
gen van de Traditionele 108 Yang stijl van Yang Cheng Fu. 
Door lange tijd bezig te zijn met bewust bewegen kan men 
een betekenisvolle mentale en fysieke ontwikkeling erva-
ren.  Het stimuleert ons welzijn zodat wij voldoende posi-
tieve energie (Qi) over houden voor het dagelijks leven. 
Tijdens deze vervolgcursus maakt u kennis met de veel-
zijdigheid van de Taijiquan in al haar facetten zoals: me-
ditatief bewust bewegen-de eenvoud, door de oefening te 
herhalen-bewegen in samenspel met ademen, met andere 
woorden: maak kennis met een nieuwe uitdaging! Instro-
men is mogelijk voor Taiji’ers met een half jaar ervaring.
12 woensdagen  20.15-21.15 uur
datum 28 januari, 4-11-18-25 februari, 
 4-11-18-25 maart, 1-8-15 april
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 60,-

13. spaans conveRsatie
Weer tijd en zin om de kennis van de Spaanse taal eens 
op te frissen? Schrijf dan in voor deze conversatiecursus. 
Met behulp van praktische oefeningen en uiteraard ruime 
aandacht voor de uitspraak zult u al snel weer een aar-
dig mondje Spaans kunnen meepraten. Voor deze cursus 
is een bundel met oefeningen, tips en thema’s samenge-
steld. 
10 donderdagen 19.30-21.00 uur
datum 29 januari, 5-12-19 februari, 
 5-12-19-26 maart, 2-9 april  
o.l.v. Marcel Torrado
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 50,-
materiaalkosten € 15,- (lesmap)

14. italiaans vooR beginneRs
Deze cursus geeft u op praktische wijze inzicht in het da-
gelijks Italiaans. Dit gebeurt d.m.v. verdieping van de 
grammatica, conversatie, en verhalen over de Italiaanse 
cultuur. Tijdens de laatste les wordt een Italiaanse film ver-
toond.
12 vrijdagen  19.30-21.15 uur
datum 30 januari, 6-13-20-27 februari, 
 6-13-20 maart, 10-17-24 april, 1 mei
o.l.v. Luigi Rolfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 60,-
materiaalkosten € 35,- (lesboek)

15. FimoKRalen oF FimocHunKs maKen
Kralen maken van Fimo klei is zeer leuk en ontspannend 
om te doen. Zonder kernen is het zelfs makkelijker, want je 
kunt allerlei vormen maken. Er worden diverse technieken 
uitgelegd, zoals marmeren, werken met bladgoud/-zilver 
en glitters. Als de kralen klaar zijn, is er een keuze uit de 
veter of staaldraad om de kralen te rijgen. Ook zijn er pak-
ketjes tussenkralen om de ketting en/of armband te ver-
fraaien. U gaat met een uniek sieraad naar huis wat u nog 
jaren gaat dragen!
1 maandag  19.30-22.30 u.
datum 2 februari
o.l.v. Chantal Zaat
plaats De Boei, 
 Vinkeveen 
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 15,-

16. FRans vooR beginnende gevoRdeRden
Wilt u het Frans weer eens ophalen? Dan kan dat in de-
ze korte cursus. In een rustig tempo gaat de docente met 
u aan de slag. We maken daarbij gebruik van het lesboek 
“Snel en vlot Frans leren spreken en begrijpen”. U leert 
veelgebruikte dagelijkse zinnen en woorden. Het is weer 
een aanzet om u te redden in deze mooi taal.
10 maandagen  19.30-21.30 uur
datum 2-9-16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 
 13-20 april
o.l.v. Carolyn van Es 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 50,-
materiaalkosten € 16,- (lesboek)

17. Het geHeim van een goede Film
Het is een avontuur van een hoofdpersoon. Wat maakt een 
film? Wat is het geheim? De docent laat aan de hand van 
bekende films zien hoe een film is opgebouwd. Hij gaat in 
op de structuur van de film en de hoofdpersonen. Voortaan 
kijk je op een heel andere manier naar films!
4 dinsdagen  20.00-22.00 uur
datum 3-10-17-24 februari
o.l.v. Pieter Reintjes
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 20,-
materiaalkosten € 25,-

18. FotoboeK maKen
In deze cursus leert u het installeren en gebruik van de 
(Hema-) software, de voorbereiding: foto’s en mappen, 
tips en tricks, plaatsen foto’s, opmaak achtergrond en 
tekst, bestellen en presentatie. Doelgroep: iedereen die 
zelf fotoboeken wil maken. Voorkennis: bekend met win-
dows en mappenstructuur, foto’s overzetten van de came-
ra naar de pc.
3 woensdagen  20.00-22.00 uur
datum 4-18 februari, 4 maart
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 15,-
materiaalkosten € 5,- 

19. FilosoFie van de andeR
Deze filosofiecursus over de Ander is een stapsgewijze 
kennismaking met het denken van de joodsfranse den-
ker Emmanuel Levinas. In zijn denken is niet het IK het 
uitgangspunt, maar juist de Ander. In relatie tot deze an-
der kom ik tot mijn recht. Het denken van Levinas heeft 
de menselijke ervaring als uitgangspunt. Vanuit deze er-
varing kunnen we dan ook de stappen zetten om dit den-
ken te volgen. Daarin gaan we ook met elkaar na in hoe-
verre dit voor onszelf herkenbaar is. Belangrijke thema’s 
zijn genieten en verantwoordelijkheid, vrijheid en denken. 
Er wordt van u geen voorkennis verwacht. Van elke bijeen-
komst wordt een samenvatting gemaakt.
5 woensdagen  20.00-22.00 uur
datum 4-18 februari,4-18 maart, 1 april
o.l.v. J.T.A. Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 25,-

20. Zumba 
Zumba is een groot succes in De Ronde Venen. Daarom 
biedt het Cursusproject voor het 5e jaar Zumba aan voor 
mensen met gevoel voor muziek en bewegen. Er wordt op 
diverse soorten muziek gedanst, zoals merengue, salsa, 
top 40 en classics. De cursus wordt in 10 lessen stapsge-
wijs opgebouwd, zodat iedereen deze kan volgen en het 
heeft een hoog fun gehalte.
10 donderdagen 19.30-20.30 uur
datum 5-12-19 februari, 5-12-19-26 maart, 
 2-9-16 april
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 50,-

21. boeddHisme vRoegeR en nu
Deze lezing zal de volgende aspecten van het Boeddhis-
me aanraken: Hoe is het ontstaan en waarom; de relevan-
tie hiervan in onze tijd. De oorsprong van religie en spi-
ritualiteit. Het ‘zuidelijk’ (Theravada) boeddhisme en de 
basis-lering. Het ‘noordelijk’ (Mahayana) boeddhisme en 
het bodhisattva-ideaal. Zen en non-dualisme. Het Boed-
dhisme biedt gewone mensen die willen weten wat de 
aard en zin van het bestaan is en vrede/geluk zoeken, een 
wijd scala van ingangen. Gerichte exploratie en directe 
waarneming zijn belangrijk en kunnen door ieder die dat 
wil worden ontwikkeld want alle mensen/dieren zijn in we-
zen Boeddha. Wijsheid en mededogen gaan samen. Er 
zal volop gelegenheid zijn voor vragen en discussie. De 
lezing is een goede voorbereiding op cursus 29 Zen-me-
ditatie.
1 vrijdag  20.30-22.30 uur
datum 6 februari
o.l.v. Hakuun
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 5,-

22. steRRenKunde vooR gevoRdeRden
Na de eerste eenvoudige astronomische stappen wordt 
het tijd voor echte wonderen van het universum. De cur-
sist gaat zich nu bezig houden met Radio Sterrenkunde, 
het nieuwe zonneminimum, relativiteitstheorie, de helio-
sfeer, donkere materie en Energie, Planeten bij een ande-
re zon en natuurlijk de aankomst van ruimtesonde Dawn 
bij Dwergplaneet Ceres en de naderende blik op Pluto.
10 maandagen  20.00-22.00 uur 
datum 9-16-23 februari, 2-9-16-23-30 maart, 
 13-20 april
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten  € 50,-

23. audiovisuele sHow salvadoR dalí 
 en catalonië

We gaan naar het noordoosten van Spanje, het land van 
de trotse Catalanen. Eén van hen was Salvador Dalí 
(1904-1989) de wereldberoemde surrealistische kunste-
naar. We bezoeken drie plaatsen die veel voor Dalí heb-
ben betekend. In het pittoreske Cadaqués liet hij aan een 
strandje een villa bouwen om daar samen met Gala te wo-
nen, zijn Russische muze. In Púbol decoreerde hij een 
kasteel en de tuin. Deze schonk hij aan Gala. Door de 
Spaanse koning werden Salvador en Gala in de adelstand 
verheven. Zij werden markies en markiezin de Dalí de Pú-
bol. Gala werd in de crypte van haar kasteel bijgezet in 
1982. In zijn geboorteplaats Figueres, liet hij een oud the-
ater ombouwen en hij richtte het zelf in tot een heus Dalí 
museum; tot meerdere eer en glorie van hemzelf. Hier ligt 
hij ook begraven. Tussendoor en op het eind ziet u ande-
re mooie cultuur-historische hoogtepunten van Cataluña. 
De beelden worden begeleid met toepasselijke en mooie 
muziek.
1 donderdag  20.00-22.30 uur
datum 12 februari
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 5,-

24. diKKe dames scHildeRen
Tijdens deze gezellige avond gaat u heerlijk aan de slag 
met acrylverf. Op een doek van 40 x 40 cm schildert u een 
hilarische Dikke Dame naar keuze. U hoeft geen schilder- 
of tekenervaring te hebben, daar is een oplossing voor! 
Het resultaat zal u plezierig verrassen.
1 donderdag  19.00-22.00 uur
datum 12 februari
o.l.v. Ingrid Hagenaars
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten  € 5,-
materiaalkosten € 20,-
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Regio. Het is nog niet zover, maar veel kinderen 
die na groep 8 dit jaar de basisschool in juni verla-
ten, zullen samen met hun ouders en docenten een 
keuze hebben moeten maken welk vervolgonderwijs 
het meest voor hen geschikt is. Op voorhand kunnen 
ouders al dan niet met hun kinderen aan het eind 
van deze maand de informatieavonden van de di-
verse scholen bezoeken. Zie daarvoor de adverten-
ties van de scholen in deze krant.

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

Volop onderwijs
Voortgezet onderwijs in de vorm van vmbo, havo, vwo 
en atheneum is er weliswaar volop in de regio Uithoo-
rn en De Ronde Venen, zoals De Thamen Scholenge-
meenschap, Het Alkwin Kollege, Het Veenlanden Col-
lege (VLC) in Mijdrecht en in Vinkeveen, maar spe-
ciaal en/of passend onderwijs is er nauwelijks met 
uitzondering van de Praktijkschool in Uithoorn. 
Net zo min is er de mogelijkheid om middelbaar en/
of hoger beroepsonderwijs (ROC) te volgen. Daar-
voor moet men buiten de gemeente zijn, bijvoorbeeld 
in Hoofddorp en Amsterdam. Voortgezet onderwijs is 
ook buiten onze regio te vinden. Erg populair bij kin-
deren uit Uithoorn en De Kwakel zijn bijvoorbeeld het 
Hermann Wesselink College (vwo, havo en mavo) en 
het Amstelveen College (gymnasium, atheneum, ha-

vo en mavo). Maar je moet er wel een stukje op de 
fi ets of met de bus voor over hebben om naar die 
scholen en weer thuis te komen.
En wat wordt verstaan onder ‘passend’ onderwi-
js? Passend onderwijs is de nieuwe manier waar-
op onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat daar-
bij om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoor-
beeld extra begeleiding op school, aangepast lesma-
teriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale 
school. Passend onderwijs is dus geen schooltype. 
Kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scho-
len werken met elkaar samen in samenwerkingsver-
banden. De scholen in het samenwerkingsverband 
maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zor-
gen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen 
past. Meer weten? Bekijk de website www.passen-
donderwijs.nl. Een ‘praktijkschool’ sluit daarbij aan. 
Het is een school voor voortgezet onderwijs voor 
leerlingen voor wie het niet mogelijk is om een vm-
bo-diploma te halen. Een kleine groep leerlingen kan 
na de praktijkschool wel doorstromen naar niveau 1 
van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Tijdens 
het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leer-
ling via stages, theorie- en praktijkvakken voorbere-
id op het gaan werken of werken met aanvullende 
scholing. Praktijkonderwijs is er, naast het voorbere-
iden op werken, ook op gericht de leerlingen compe-
tenties te laten ontwikkelen die zij na de school no-
dig hebben op het gebied van onder andere wonen, 
burgerschap en vrijetijdsbesteding.

Een wereld aan mogelijkheden
Wie veel meer wil weten over de verschillende vor-
men van onderwijs en scholen zou op de PC of laptop 
eens moeten ‘googlen’ op ‘onderwijs’. Een zeer uitge-
breide versie daarin is bijvoorbeeld http://onderwi-
js/startpagina. Deze (start)pagina is de ‘portal’ voor 
uitgebreide onderwijsinformatie. Alle belangrijke as-
pecten van onderwijs komen in de rubrieken aan de 
orde: van basisonderwijs tot en met universiteit en 
van het zoeken naar scholen tot en met het werken in 
het onderwijs. Zoveel mogelijk staan er verwijzingen 
naar andere startpagina’s in de rubrieken. Nog meer 
onderwijs gerelateerde informatie vindt u bovenaan 
in de balk van de site ‘Meer dochterpagina’s’. Maar 
er zijn meer interessante websites, zoals bijvoorbeeld 

www.kennisnet waar onder meer wordt ingegaan op 
het huidige onderwijs in de 21e eeuw en digitale les-
materialen voor de verschillende vakken. De digitale 
wereld is trouwens toch niet meer weg te denken bij 
het hedendaagse onderwijs in al zijn geledingen. Op 
de basisschool maken kinderen er al van meet af aan 
kennis mee en raken ermee vertrouwd.

Behalve voortgezet onderwijs op de middelbare 
scholen en verder richting hoger onderwijs kan je als 
studerende straks alle kanten uit, Naarmate het kind 
meer volwassen wordt en zich verder gaat oriënteren 
ligt er een wereld aan mogelijkheden open. Er wor-
den door het Ministerie van Onderwijs erkende scho-
len en instellingen thuisstudiepakketten aangeboden 
waarmee een ieder (later) uit de voeten kan om zi-
jn kennisniveau op te krikken bij te spijkeren of op 
latere leeftijd nog een ander vak te leren. Maar er zi-
jn inmiddels ook veel grote bedrijven, voornamelijk 
in de technische sector, die hun eigen bedrijfsschool 
hebben waar personeel in een specifi ek vakgebied 
wordt opgeleid, zoals in de nautische en offshore 
sector. Maar dit is vanzelfsprekend niet van toepass-
ing op kinderen die vanaf de bassischool voorgezet 
onderwijs gaan volgen. Meer voor hen die dit jaar 
eindexamen doen op het vmbo of middelbare school 
en zich verder in ene vak willen bekwamen. Het gaat 
hier echter om het aangeven van de mogelijkheden 
die er voor jong en ‘oud’ zijn binnen het onderwijs.

Maak een juiste keuze
Bij dit alles doemt soms het probleem op dat in som-
mige sectoren het onderwijs niet aansluit op de 
vraag uit het bedrijfsleven. De samenleving verand-
ert in een rap tempo en het onderwijs houdt daar 
geen gelijke tred mee. Het probleem wordt zowel 
door de overheid als het bedrijfsleven onderkend en 
men wil er het nodige aan doen om daar verander-
ing in te brengen. Kinderen die straks instromen bij 
het voortgezet onderwijs hebben voorlopig nog geen 
last van de huidige malaise op de arbeidsmarkt. Dat 
ligt anders voor schoolverlaters. Op dit moment ligt 
een goede baan voor afgestudeerden met een mid-
delbare of hogere beroepsopleiding in veel sectoren 
helaas niet voor het oprapen. Hoewel er tekenen zi-
jn dat de economie zich gaat herstellen, is het bed-
rijfsleven nog niet zover op stoom gekomen dat zij 

om uitbreiding van personeel zit te springen. Uitzon-
deringen daargelaten en dat betreft voornamelijk de 
technische sector en niet te vergeten de ICT. Ook bij 
de overheid is het moeilijk aan de bak te komen van-
wege bezuinigingen en talrijke reorganisaties.
Waarom dit genoemd? Omdat het nu al vraagt een 
zorgvuldige afweging te maken welk type onderwijs 
het meest past bij datgene wat het kind later wil gaan 
doen en of dat aansluit bij de vraag van de arbeids-
markt. Op dit moment genieten mensen met een bè-
ta-opleiding en zij die geschoold zijn in technische 
en/of chemische vakken de voorkeur. Onder meer in 
de ‘maak-industrie’. Daar kan je als techneut een go-
ede boterham verdienen. Er zijn in de techniek veel 
vacatures. Sommige bedrijven zitten te springen om 
technisch geschoold personeel. Maar dat kan nat-
uurlijk in de loop van de komende jaren weer ve-
randeren. Als de economie aantrekt zal er in ande-
re vakgebieden ook meer werk komen. Een en an-
der hangt ook af van de veranderingen in de samen-
leving en de opkomst van nieuw markten en tech-
nieken. Even kijken wat je allemaal kan worden met 
een bepaalde studierichting? Kijk dan op de web-
site www.bekijkjetoekomstnu.nl en je ziet een scala 
aan mogelijkheden in beroepen, opleidingen, scho-
len, stages en werk. 

Een bewezen feit is dat leerlingen die destijds 
gekozen hebben voor een ‘pretpakket’, zoals dat in 
de wandelgangen wordt genoemd: Nederlandse taal, 
aardrijkskunde, (kunst)geschiedenis, tekenen, muz-
iek en maatschappijleer, weinig kans maken op een 
goed betaalde baan. Zij die enkele vreemde talen, 
wis- en natuurkunde en scheikunde in hun pakket 
erbij hebben, blijken op den duur sterker voor de dag 
te komen en veel meer kans van slagen te hebben 
bij vervolgstudies en op de arbeidsmarkt. Het is een 
voorbeeld en niet denigrerend bedoeld. Want als je 
geen aanleg hebt voor wis- en natuurkunde of talen, 
zal je toch wat anders moeten. Achterliggende ge-
dachte is dat kinderen binnen hun mogelijkheden 
en samen met hun ouders zoveel mogelijk moeten 
kiezen voor een gedegen dan wel passende studi-
erichting waarmee ze verder vooruit kunnen komen. 
Gesprekken met docenten op scholen zijn wat dat 
betreft erg nuttig en aan te bevelen. Bezoek dus de 
informatieavonden.
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De Ronde Venen - Cees Samsom 
officieus herfstkampioen en Henk 
Kroon winnaar snelschaaktoernooi. 
Het jaar waarin de vereniging zijn 
100 jr.bestaan heeft gevierd is suc-
cesvol afgesloten. Het 1e team van 
Denk en Zet/Advisor staat na de 
5½-2½ overwinning op Dikke To-
rentje 1 op de eerste plaats in de 2e 
klasse A. Het tweede van Denk en 
Zet bevindt zich, dit in de 3e klasse 
A, op een keurige derde plek, met 
1 punt minder dan koploper Leus-
den 2. De “titel” herfstkampioen is 
behaald door Cees Samsom, door 
zijn overwinning in de bondswed-
strijd tegen Dikke Torentje streef-
de hij Henk Kroon, die in deze wed-
strijd remise speelde, net voorbij. 
Deze twee spelers hebben een klein 
gat geslagen tussen een flink pelo-
ton belagers, aangevoerd door Cees 
van Houten met weer in zijn kielzog, 
Ron Klinkhamer. De plaatsen 5 tot 
en met 8 worden ingenomen door 
respectievelijk; Harris Kemp, Gert 
Jan Smit, Bram Broere en Jeroen 
Vrolijk, waarbij het verschil tussen 
Vrolijk en Samsom inmiddels wel 4 
overwinning is. Echter de competitie 
is nog niet eens halverwege dus al-
les nog mogelijk.

Wisselbeker
Het jaar 2014 werd traditioneel af-
gesloten met het Harmen Kroon 
snelschaaktoernooi. Ook traditio-
neel werden hiervoor,behalve wat 
introducés, de beste jeugdspelers 
uitgenodigd. Dit jaar waren dat: 
Marij Vree, Martin Meijer, Annerie-
ke Roelofsen, Lennart van der Veen 
en Jaco ten Cate. Er werd gespeeld 
in 5 poules van 6, waarbij de win-
naars van de poules om de wissel-
beker streden. Opmerkelijk was dat 
er in bijna alle poules een soeverei-
ne winnaar was. In poule A behaal-
de Peter de Jonge met 5 uit 5 on-
geslagen de eerste plaats, waarbij 
Bert Vrinzen met 4 uit 5 nog verras-
send in de buurt bleef. Poule B werd 
overtuigend gewonnen door gast-
speler Johan Beije, aan zijn spel was 
nog duidelijk af te lezen dat hij vroe-
ger in de hoofdklasse gespeeld had, 
ook 5 uit 5. In de C-poule eindigde 
Harris Kemp met 4½ uit 5 op de eer-
ste plek, dit echter ex- aequo met 
Henk Kroon. Het onderlinge resul-
taat tussen deze twee, was geëin-
digd in remise, een remise met de 
zwarte stukken werd echter hoger 
gewaardeerd en het was Kemp die 
deze kleur aanstuurde. Saillant de-
tail was dat het overigens Kroon was 
die met zwart had moeten spelen 
maar de heren waren in hun haast 
achter de verkeerde kleur gaan zit-
ten! De jeugd liet zijn gezicht zien 
in poule D. Hier werd de ex/pupil 
van jeugd -schaakleider Kees Ken-
trop, Matthijs Meijer eerste, met ook 
de prachtige score van 5 uit 5, Hier-
bij schaaktrainer Jan de Boer ach-
ter zich latend. Die zelfde maxi-
male score behaalde Ron Klinkha-
mer, 5 uit 5, in poule E. In deze pou-
le speelde zich al een kleine finale 
af; na 4 ronden stonden Klinkhamer 
en Jeroen Vrolijk beiden met 4 uit 
4 gelijk bovenaan. Deze finale werd 
echter netjes door Ron gewonnen 
en Jeroen mocht met 4 uit 5 in de 
tweede poule gaan spelen.

Finale
De finale poule werd bemand door 
Peter de Jonge, Johan Beije, Harris 
Kemp, Matthijs Meijer en Ron Klink-
hamer. Daar er echter 6 in een pou-
le ‘gingen’, werd deze poule aan-
gevuld met de beste nr. 2, dit was 
Henk Kroon, die we toen zachtjes, 
vermoedelijk richting Harris Kemp, 
hoorde mompelen dat er toch nog 
gerechtigheid was.
Een van de mooiste partijen speel-
de zich dan ook weer af tussen die-

zelfde Harris Kemp en Henk Kroon. 
Slim of beter is misschien het woord 
sluw, wist Harris in een mindere 
stelling er voor te zorgen dat Henk 
Kroon met nog een kleine minuut 
op de klok een eindspel van Koning 
plus randpion en paard moest zien 
te winnen tegen een kale koning, en 
hoewel theoretisch te winnen staat 
die koning o zo snel pat! Na enig 
gehaast rondspelend zag Kroon net 
op tijd hoe het moest en werd de 
koning gracieus, hoewel dat woord/
begrip wel bepaald wordt door aan 
welke kant je aan het bord zit, door 
Pf7 op h8 mat gezet. Met al 1 over-
winning op zak en na nog 2 over-
winningen daarna, was Kroon na de 
4e ronde al zeker van prolongatie 
van de titel.

Jeugdspeler
Johan Beije,Ron Klinkhamer en 
Harris Kemp hadden allen 3 punten 
maar onderling resultaat leverde 
een 2e plaats voor Johan Beije op.
In poule B , de ‘reserve’-finale pou-
le, behaalde wedstrijdleider Jeroen 
Vrolijk een keurige 1e plaats met 
de score 4½ uit 5, hierbij Gert Jan 
Smit met 4 uit 5 naar de 2 plek ver-
wijzend. In poule C ging de eer-
ste plaats naar Evert Kronemeijer, 
hij scoorde 4 punten. Een keurige 
tweede plaats was er voor jeugdlid 
Marijn Vree met 3 punten! De an-
dere jeugdspeler in deze poule ein-
digde weliswaar onderaan maar dit 
had duidelijk meer te maken met 
het-snel-moeten-schaken ,dan wel 
met zijn schaakinzicht want hieraan 
mankeerde het niet. Poule D werd 
overtuigend gewonnen door Thier-
ry Siecker, zijn ongebreidelde aan-
valsdrift leverde hem 5 uit 5 op! Oud 
jeugdspeler Gerben Roos liet nog 
wel even zien het schaken ook niet 
verleerd te zijn,hij eindigde als 2e 
met 3½ punt. Poule E was de pou-
le waarin de meeste jeugd zat. De 
ervaring van de enige 2 niet jeugd-
spelers, gaf echter de doorslag in 
deze poule. Henk van de Plas en Gi-
nus Trof werden mogelijk door de 
aanblik van deze jeugd weer jong 
in hun schaak en eindigde dan ook 
gedeeld 1e met met 4 uit 4. Daar 
Henk van Ginus in hun onderling 
treffen gewonnen had, ging de uit-
eindelijke 1e plaats naar Henk van 
de Plas. Een keurige derde plek was 
er voor de enige dame in het gezel-
schap. Annerieke Roelofsen behaal-
de 3 punten en bleef hier de ande-
re 2 jeugdspelers, Lennart van der 
Veen en Jaco ten Cate met elke 2 
punten,net voor. Nadat alle spe-
lers een prijs in natura in ontvangst 
hadden genomen en wedstrijdlei-
der Vrolijk de wisselbeker aan Henk 
Kroon had uitgereikt kon een ieder 
zich op gaan maken voor de oud-
jaarsviering. Het snelschaak eve-
nement mocht weer geslaagd ge-
noemd worden!

Enerverend einde jubileum 
jaar schaakclub denk en zet

Uithoorn - Zondag 4 januari was 
de Nieuwjaarsreceptie van duik-
team Thamen. De receptie is zeer 
druk bezocht en stond vandaag in 
het teken van ons 40 jarig jubileum, 
we gaven het “startschot” voor een 
jaar vol feestelijkheden, de georga-
niseerde activiteiten zullen in het te-
ken staan van ons 40 jarig bestaan. 
De receptie werd gehouden in Rij-
senhout, waar we al weer een paar 
jaar gebruik mogen maken van de 
boerderij van de vader van een van 
onze leden. Een prima locatie om te 
feesten. De exacte “verjaardag” is 
op donderdag 1 oktober. Duikteam 
Thamen is op1 oktober 1975 opge-
richt en was tot 1988 gevestigd in 
Uithoorn. Zo rond 1980 beschik-
ten wij over een eigen clubhuis in 
Uithoorn. Na de sloop het clubhuis 
blijkt een nieuw of ander clubhuis 

financieel niet haalbaar en tot op de 
dag van vandaag doen wij het zon-
der. Vanaf 1988 maken wij gebruik 
van het restaurant en het Zwem-
bad De Waterlelie in Aalsmeer. Van-
af 1988 hebben wij een eigen web-
site: www.thamen-diving.nl
Duikteam Thamen is een actieve 
vereniging die naast het wekelijks 
duiken op dinsdagavond en zon-
dagochtend, ook nog diverse ande-
re activiteiten organiseert. Duikteam 
Thamen geeft opleiding voor aanko-
mend duiker voor 1, 2 of 3 ster dui-
ker, vanaf je 14e jaar mag je bij Tha-
men leren duiken. Ook voor een op-
friscursus kan je bij duikteam Tha-
men terecht. Iedere donderdag-
avond trainen wij in zwembad de 
waterlelie in Aalsmeer van 21.30 tot 
22.30 uur. Kijk voor meer informatie 
of foto’s op www.thamen-diving.nl

Opening jubileumjaar 
Duikteam Thamen

Regio - Zondag 4 januari mocht 
WVA (Sloten) de twaalfde en finale 
wedstrijd veldrijden van de Amster-
damse Cross Competitie organise-
ren. Voor het publiek was het goed 
toeven langs de kant, want het zon-
netje scheen overheerlijk. Voor de 
renners was het buffelen, want het 
parcours was ‘vettig’. Bij de jong-
ste jeugd stonden Siem en Mees 
van Smoorenburg weer voor UWTC 
aan de start. Mees stond op een ge-
deelde 3e plaats in het tussenklas-
sement en Mees was erop gebrand 
om die 3e plaats veilig te stellen. Al 
snel in de wedstrijd was Mees ver-
trokken en met voorsprong reed hij 
naar zijn 3e dagzege bij de ACC. 
Naast de bloemen voor de winst 
mocht Mees later nogmaals op het 
podium plaatsnemen om zijn be-
ker voor de 3e plaats in het eind-
klassement in ontvangst te nemen. 
Broertje Siem reed de wedstrijd 
ook keurig uit, maar ontbreekt he-
laas in de uitslag van de wedstrijd. 
Bij de oudste jeugd heeft Ian van de 
Berg ook aan alle wedstrijden van 
de ACC deelgenomen. Voor Ian een 
13e stek in het eindklassement. Bij 
de 40+ was er voor Jauko Hartveldt 
een prijs voor de 15e plaats in het 
eindklassement. Met een 22e en 
28e plaats in het eindklassement 
sloten Gerard en Sjon de ACC af. De 
40- klasse hadden in Tommy Oude 
Elferink en Bart de Veer twee trou-
we ACC deelnemers. Deze jeugdi-
ge mannen kunnen nog (meer dan) 
20 jaar meerijden in deze leeftijds-
groep en vooral Tommy reed zich 
wekelijks goed in de picture. Door 
het missen van een wedstrijd bij de 
Bataaf en pech in Haarlem bleef het 
tot de laatste wedstrijd spannend of 
Tommy het eindklassement ook zou 
winnen. Tommy stond scherp aan 
de starten en met een verdiende 
tweede plaats was de eindzege bin-
nen! Lichtgewicht juniorrijder Bart 
reed vandaag naar plaats 6 en dat 
leverde hem een mooie 3e plaats in 
het eindklassement op. Ook Men-

no van Capel heeft de hele compe-
titie van de ACC zeer constant ge-
reden! Menno heeft altijd een uit-
slag tussen plaats 2en 5 gereden en 
dit was voldoende om de 3e plaats 
in het eindklassement voor zich op 
te eisen! 

Uitslag clubcross 4 januari
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Michael 
van Meerland, 3 Jeroen van Pierre 
40+: 1 Frans van Heeteren, 2 Marcel 
Versteeg, 3 Cock Fangmann
8-9 jaar: 1 Daan Corts, 2 Bo Ver-
steeg, 3 Alec vd Mast
12-14 jaar: 1 Flip v Walraven, 2 
Maarten vd Mast, 3 Sven Busker-
molen.
Zondag 11 januari is de finale wed-
strijd van de clubcompetitie op fort 
de Kwakel. Vast een mooie opwar-
mer voor de fortcross op 18 januari!

Nieuw jeugdtalent bij UWTC!
Siem van Smoorenburg is per 1 ja-
nuari in het bezit van een wedstrijd-
licentie en Siem stond zaterdag 3 
januari gelijk aan start bij de veld-
rit in Bakel. In een veld van 10 (ca-
tegorie 1) deelnemertjes reed Siem 
naar de 4e plaats. Samen met broer 
Mees zal Siem op 17 januari in Bla-
del aan start staan bij het NK veld-
rijden voor de jeugd

Tommy Oude Elferink wint 
eindklassement van ACC

Mijdrecht – Vorige week deden 2 
tams van groep 6 van de Fontein 
mee aan het kerstkorfbaltoernooi. 
Beide teams gingen enthousiast 
van start en waren succesvol. He-
laas greep 
Fontein 2 net naast de prijzen door 
een lager doelsaldo en werd 4e. 
Fontein 1 deed het super in de voor-
rondes, alle spelers zagen kans om 

wel 1 of 2 keer te scoren en werd 
zo overtuigend winnaar van de pou-
le. Hierdoor moesten zij in de fina-
le tegen het team van de Proostdij-
school dat winnaar was van de 2e 
poul. Dit werd een spannende fina-
le: de teams waren zeer aan elkaar 
gewaagd! De Fontein won uitein-
delijk deze finale en kon de 1e prijs 
mee naar huis nemen.

Fontein 1 groep 6 wordt 1e 
in kerstkorfbaltoernooi

Inschrijven PK Sport 
Bosdijkloop
Regio - Op de Kerklaan in Vinke-
veen klinkt zondag 15 februari het 
startschot voor de PK Sport Bosdijk-
loop. Toer Trimclub De Merel orga-
niseert de 37ste editie van dit hard-
loopevenement. Iedereen is welkom 
bij deze winterse loop en kan zich 
hiervoor voorinschrijven.

Het aantal deelnemers nam de af-
gelopen jaren gestaag toe, vorig jaar 
653 deelnemers. Het succes is mede 
te danken aan de gezellige ambian-
ce in en om sporthal De Boei in Vin-
keveen en aan het mooie parcours 
langs het natuur- en watersportge-
bied rondom de Vinkeveense Plas-
sen en recreatieterrein Bosdijk.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 
en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden 
zijn zowel geschikt voor wedstrijd-
lopers als voor recreanten. En er is 
een jeugdloop van 1 kilometer voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Start en 
finish zijn vlakbij sporthal De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 

de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, foyer met horecafaciliteiten en 
er is EHBO aanwezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Bij voorinschrij-
ving bedraagt het inschrijfgeld voor 
de halve marathon en de 10-kilo-
meterloop 7 euro en voor de 5-ki-
lometerloop 5 euro. Deelname aan 
de jeugdloop is gratis! Voorinschrij-
ving is mogelijk tot en met 12 febru-
ari. Na deze datum kunt u zich in-
schrijven op de dag van de loop in 
De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 
een kwartier voor de start. Let op: 
de voorinschrijving is 1 euro goed-
koper dan de inschrijving op de dag 
van de loop. 

Informatie
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11:30 uur. De start van 
de halve marathon is om 12.00 uur, 
de 10 kilometer om 12.05 uur en de 
5 kilometer om 12.10 uur. Meer we-
ten over de PK Sport Bosdijkloop? 
Kijk op www.ttcdemerel.nl, bel Pe-
ter Meijer (tel. 06-48013782), e-mail 
naar bosdijkloop@gmail.com of 
volg ons op Twitter (@Bosdijkloop).

Sportief het nieuwe jaar in
De Ronde Venen - Of het nu voet-
bal, turnen of judo betreft, spor-
ten levert prachtige beelden op 
van passie en actie. Bij de exposi-
tie van fotoworkshop de Ronde Ve-
nen zijn veel fraaie sportfoto’s tot 
eind februari in gezondheidscen-
trum Croonstadt te bezichtigen. Om 
een treffende foto te maken, is het 
soms onvermijdelijk om gymnasti-
sche toeren uit te halen. Het is niet 
ongewoon om jezelf in een te kleine 
hoek te manoeuvreren of languit op 
de koude grond het juiste moment 
af te wachten. Bij sportfotografie 
gaat het daarbij ook nog eens om 
snelheid, want het juiste moment is 
vaak in een flits voorbij. Net als bij 
sporten, levert een misser gevoe-
lens van frustratie op. Doorzetten is 
het advies, en dat dit tot goede fo-
to leidt, is in de expositie duidelijk 
te zien. Voor degene die wil kennis-
maken met fotoworkshop de Ronde 
Venen is er maandag 12 januari om 
19.45 uur een openavond. Er zal o.a. 
een gastspreker zijn die het thema 

‘inspiratie’ met woord en foto’s zal 
toelichten.

Veenshuttle start 2015 
met oliebollen toernooi
De Ronde Venen - Zaterdag 3 ja-
nuari werd weer het traditionele 
oliebollen toernooi gehouden. Meer 
dan 50 enthousiaste badmintonners 
hebben  geprobeerd punten bij el-
kaar te sprokkelen. De jeugdleden 
mochten broertje, zusje of ouders 
meenemen en de senior leden hun 
partners of kinderen. Door deze mix 
aan spelers werden er heel verschil-
lende partijen gespeeld. Soms fana-
tiek maar meestal om lekker over te 
slaan. De sfeer was dan ook heel 
gemoedelijk. Tussendoor werd ca-
fé De Wave bezocht om van de olie-

bollen te genieten. Blijkbaar hadden 
een aantal mensen “te goede” voor-
nemens in het nieuwe jaar en ble-
ven er oliebollen over. Maar in het 
veld werd er dus voor de punten ge-
speeld. Aan het eind werden aan de 
hoge punten scoorders enkele prij-
zen overhandigd. Ook werd de win-
naar bekend gemaakt: Melanie, die 
het juiste aantal veren shuttles in 
een grote glazen vaas had weten 
te raden. De ochtend was een mooi 
begin van wat hopelijk weer een 
heel gezellig en sportief badminton 
jaar inluidt.
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