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Nieuwjaars-
receptie
De Ronde Venen - Op maan-
dag 8 januari 2018 vindt van 
19.00 tot 22.00 uur de ge-
meentelijke nieuwjaarsrecep-
tie plaats in De Boei in Vinke-
veen. De nieuwjaarsreceptie 
wordt gehouden samen met 
een kramenmarkt, waar Ron-
deveense verenigingen, instel-
lingen en instanties zich pre-
senteren. De nieuwjaarsrecep-
tie staat dit keer in het teken 
van de gemeenteraadsverkie-
zingen, die gehouden worden 
op 21 maart 2018. Op de recep-
tie is een bord aanwezig, waar 
inwoners goede ideeën voor de 
komende raadsperiode of be-
langrijke thema’s op kunnen 
schrijven. Het voltallige college 
is tussen 19.00 en 20.15 uur in 
de foyer aanwezig om de beste 
wensen uit te wisselen voor het 
nieuwe jaar. Om 20.30 uur staat 
burgemeester Maarten Diven-
dal stil bij het afgelopen jaar en 
het nieuwe jaar.
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Amstelhoek - Mogen wij u even 
voorstellen:  Wij zijn Henk Verhoek 
en Peter Pos respectievelijk inwo-
ners van Amstelhoek en Mijdrecht. 

Wij zitten binnen de gemeente in 
een werkgroep met de naam “In-
woner Centraal”. Wij hebben iets te 
melden: “Er is wat aan de hand in 
De Ronde Venen. Misschien even 
schrikken voor de bewoners en de 
politiek in De Ronde Venen want 
een (R)Evolutie is natuurlijk niet zo 
maar wat. Wat is er dan aan de hand 
in onze gemeente? Dat er wat gaan-
de is in onze gemeente klopt en dat 
er binnen de gemeentemuren het 
een en ander aan het veranderen is 
hebben wij uit eigen ervaring mo-
gen ervaren. Maar nog geen reden 
voor paniek, want dit kunnen we sa-
men gaan oplossen.

(R)Evolutie 
Maar een (R)Evolutie dat klinkt nog-
al heftig. Een revolutie staat name-
lijk voor een plotselinge opstand 
van het volk of verandering. Het is 
daarmee de tegenhanger van evo-
lutie, wat een geleidelijke verande-
ring is. Heden ten dage zijn histori-
ci het niet eens welke gebeurtenis-

Succesvolle pilots bijeenkomsten 
Inwonerscollectief DRV 
Doe mee met de ®Evolutie 
in De Ronde Venen!

Vinkeveen - Lekker ontspannen 
of bewegen, koken of iets bakken, 
schilderen, het geheugen even trai-
nen, samen spelletjes spelen of ge-
woon gezellig samen zijn. De dag-
activiteiten van Careyn Maria- Oord 
heeft het allemaal in huis. Rhodie 
Kee van Maria- Oord: “Nu we van 
twee naar één afdeling voor dagac-
tiviteiten zijn overgestapt, blijken er 
veel meer mogelijk en zijn we bo-

vendien elke werkdag open. En als 
men dat wil kunnen onze bezoekers 
ook gebruikmaken van bijvoorbeeld 
een fysiotherapeut of andere be-
handelaars. We hebben het allemaal 
bij de hand.” De tachtigjarige me-
vrouw Broekhof bijvoorbeeld is al 
een tijdje ‘vaste klant’. In haar eentje 
dingen ondernemen gaat niet meer 
zo goed en ze heeft geen mantel-
zorg om haar heen. “Voor mij is dit 

dus heel belangrijk. Samen leuke 
dingen doen, praten en lachen, het 
is hartstikke leuk en gezellig,” aldus 
de krasse seniore. Rhodie: “We zijn 
er voor mensen met zowel fysieke 
als mentale problemen, dus het zijn 
niet alleen de tachtigplussers die 
hier komen, ook de jongere garde 
is van harte welkom.” Dat belooft in 
elk geval veel positieve inbreng met 
het nieuwe jaar voor de boeg!

Elke dag samen leuke 
dingen doen bij Maria-Oord

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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GDDe Ronde Venen - Op 1 janua-
ri heeft de VVD De Ronde Venen 
deelgenomen aan de Nieuwjaars-
duik in Abcoude. 

Met het hele team een frisse start 
van het jaar. Natuurlijk is het leuk 
om als groep aan zo’n activiteit mee 
te doen. Je leert elkaar van een an-
dere kant kennen. Wie was als eer-
ste in het water en wie waren er 

ook in no-time weer uit? De mees-
te deelnemers hadden nog niet eer-
der gedoken op nieuwjaarsdag dus 
dat was echt een belevenis. Daar-
naast is de politieke en maatschap-
pelijke inhoud voor de VVD heel re-
levant. Het goede doel dat aan deze 
duik was gekoppeld is voor de VVD 
erg belangrijk nl. de Voedselbank. 
Ook in De Ronde Venen is het no-
dig dat deze hulp er is. Het is fi jn en 

noodzakelijk dat deze mogelijkheid 
er is voor mensen die het hard no-
dig hebben. Nog mooier zou het zijn 
als een groot deel van deze mensen 
weer zelfstandig in hun bestaan zou 
kunnen voorzien. Dat is één van de 
VVD-wensen voor 2018: zoveel mo-
gelijk mensen zelfstandig laten zijn 
zodat ze zelf hun eigen leven kun-
nen inrichten. Hier gaat de VVD zich 
volop voor inzetten.

VVD springt het jaar 
verfrissend tegemoet

De Ronde Venen - Het college van 
B en W van de gemeente Stichtse 
Vecht heeft de gemeenteraad van 
die gemeente voorgesteld om een 
eigen Werkbedrijf op te zetten en 
onderhandelingen te starten voor 
de aankoop van het bedrijfsgebouw 
van PAUW Bedrijven aan De Corri-
dor in Breukelen. 
Het is de bedoeling om hierin het 
Werkbedrijf van Stichtse Vecht te 
vestigen. Dat is ook goed nieuws 
voor de Wsw-medewerkers uit ge-
meente De Ronde Venen die op dit 
moment in de beschutte werkom-
geving op locatie Breukelen werken, 

zegt wethouder Anco Goldhoorn 
van De Ronde Venen. ,,Zij kunnen 
dan namelijk blijven werken in de 
huidige PAUW-vestiging in Breu-
kelen. Inzet van De Ronde Venen is 
ook altijd geweest dat de werkne-
mers op dezelfde plek kunnen blij-
ven werken als ze gewend zijn en 
dat ze niet naar een andere locatie 
hoeven te reizen. Met de aankoop 
van het bedrijfsgebouw is dat mo-
gelijk. Dus goed nieuws, vooral voor 
de betrokken mensen.’’Het is de be-
doeling PAUW Bedrijven per 1 janu-
ari 2019 op te heffen. Naast het aan 
de slag houden van de Wsw-me-

dewerkers uit Stichtse Vecht en De 
Ronde Venen, wil het college van 
Stichtse Vecht het pand verder in-
richten als leer/werkbedrijf voor an-
dere groepen om hen betere kan-
sen op de arbeidsmarkt te bieden. 
In het pand kan een op te richten 
werkbedrijf ook mogelijkheden bie-
den voor her-, om- of bijscholing 
voor mensen die een re-integratie-
traject op basis van de Participa-
tiewet doorlopen. Het doel is deze 
mensen zo goed en zo snel moge-
lijk arbeidsfi t te maken voor een re-
guliere baan bij een gewone werk-
gever.

Wethouder Anco Goldhoorn:
”Goed nieuws”

Stichtse Vecht wil bedrijfsgebouw PAUW Bedrijven kopen

‘Kan kwetsbare doelgroep in 
vertrouwde omgeving blijven werken’

sen nu wel of niet de term ‘revolutie’ 
waardig zijn. Wat ons betreft kiezen 
wij liever voor de geleidelijke veran-
dering en past het woord evolutie 
vooralsnog ons dan ook beter. Het 
woord. ‘Kanteling’ past het beste 
bij het proces wat wij op gang wil-
len brengen bij de inwoners van De 
Ronde Venen. We moeten namelijk 
gaan kantelen in onze gemeente.

Maatschappelijke agenda 
Op 23 maart 2017 heeft de gemeen-
te het rapport “Maatschappelijke 
agenda Sociaal Domein gemeente 
De Ronde Venen” opgeleverd. De-
ze agenda gaat over iedereen die 
woont, werkt, leert, leeft en recre-
eert in onze gemeente, van jong tot 
oud. Van inwoners die klaar staan 
voor anderen tot inwoners die hulp 
nodig hebben als het even of lang-
durig tegenzit. Iedereen is en wordt 
uitgenodigd om mee te werken aan 
de uitvoering van de Maatschappe-
lijke Agenda, geen statisch docu-
ment, maar een aanzet tot een con-
tinu proces van verandering. Deze 
teksten zijn letterlijk de eerste zin-
nen waarmee het rapport begint”.
 
Vervolg elders in deze krant.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 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 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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COLOFON
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Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Fotoworkshop DRV viert 
20-jarig jubileum 
De Ronde Venen - In 1998 richtte 
de heer Peter Turner ‘Fotoworkshop 
De Ronde Venen op’. Het idee vloei-
de voort uit de fotocursussen die Pe-
ter Turner jarenlang via het cursus-
project gaf. Er was behoefte aan 
meer dan alleen een cursus basisfo-
tografie en zo kwam er een club tot 
stand met in de eerste plaats oud-
cursisten die verder wilden komen in 
de fotografie. Lid van het eerste uur, 
Atie Westerdijk, vertelt: “We begon-
nen destijds met ca. 15 mensen. We 
hadden clubavonden in de Boei en 
we exposeerden met een foto in een 
klein lijstje in Nieuw Avondlicht. Bij-
na iedereen fotografeerde nog ana-
loog en op de clubavonden namen 
we onze foto’s opgeplakt op een 
groot vel papier mee. De foto’s wer-
den onderling besproken en Peter 
gaf nuttige tips hoe je een foto even-
tueel kon verbeteren. Ook deden we 
foto-uitjes zoals bijvoorbeeld een 
tocht langs allerlei molens of een 
dag naar een stad.” In de bijlage ziet 
u één van Atie Westerdijks analoge 
projecten. 

Expositie
Eens per jaar mocht er geëxposeerd 
worden in de bibliotheek en het Ge-
meentehuis maar al na 2 jaar kwam 
het Gezondheidscentrum op de 
Croonstadtlaan in Mijdrecht erbij als 
vaste expositieruimte. Tot op heden 
wordt hier nog steeds geëxposeerd. 
Het ledenaantal nam gestaag toe en 
de clubavonden werden naar de Wil-
lestee in Wilnis verplaatst, ook wer-
den de foto’s groter afgedrukt en in 

mooie passe-partouts en lijsten ge-
plaatst waardoor de uitstraling van 
de exposities een stuk professione-
ler werd. Oprichter, inmiddels erelid, 
Peter Turner nam in 2011 afscheid 
van de club vanwege een verhuizing 
naar Deventer. Fotoworkshop De 
Ronde Venen ging door. Het is een 
actieve club met leden in de leeftijd 
van 20 tot 80, van beginner tot pro-
fessional. De club komt elke 3 weken 
samen en er wordt op diverse plaat-
sen in de Ronde Venen geëxposeerd. 
Regelmatig zijn bekende fotografen 
te gast bij de club die met hun werk 
de leden inspireren. Dit wisselt af 
met de avonden waarop de ledenfo-
to’s bekeken en besproken worden. 
Ook zijn er ‘fotosafari’s’ waarbij een 
aantal leden een dag op pad gaan 
om ergens (vrij of thematisch) te fo-
tograferen. De resultaten van deze 
safari’s worden getoond op de club-
avonden, naast de thema’s waar al-
le leden aan meedoen. In 2018 be-
staat de club twintig jaar! Een jubile-
umjaar waar we trots op zijn. In 2018 
wordt de club extra in het zonnetje 
gezet en daarmee beginnen we op 
vrijdag 12 januari 2018. U kunt dan 
een open-avond bijwonen in de Wil-
lestee in Wilnis. Gastspreker en fo-
tograaf Stephanie van der Wiel (zij 
werkt samen met Jimmy Nelson) 
houdt deze avond een lezing en pre-
sentatie. De open-avond begint om 
19.30 uur in de Willestee. Fotowork-
shop De Ronde Venen kijkt uit naar 
uw komst! 

Foto’s © Atie Westerdijk

Kon. Julianaschool vierde 
kerst
Wilnis - Donderdagavond was het 
dan eindelijk zover. Wat hadden de 
kinderen er naar uitgekeken om ’s 
avonds in de Hervormde Kerk in 
Wilnis het Kerstfeest van school te 
gaan vieren. Er was in de afgelo-
pen tijd erg hard geoefend. En dat 
was dan ook goed te merken! In de 
mooiste kleren kwamen de kinde-
ren naar de viering en de hele kerk 
zat vol met ouders, broers, zussen, 
opa’s, oma’s en andere belangstel-
lenden. Het thema van de viering 
was “Tel de sterren, beloofd is be-
loofd”. Lang geleden kreeg Abra-
ham de belofte van God dat hij een 
zoon zou krijgen en uit zijn nage-
slacht zou de Redder geboren wor-
den. En God houdt Zijn belofte. Veel 
later is Jezus geboren. De wijzen 
volgden de ster en kwamen bij Je-
zus. Met behulp van ‘levende foto’s’ 
van groep 8 werd dit allemaal ge-
illustreerd. We kijken terug op een 

prachtige Kerstviering, waar al-
le kinderen en leerkrachten enorm 
hun best voor hebben gedaan. Wat 
zongen de kinderen mooi en zelfs 
de juffen en meesters hadden een 
lied ingestudeerd. Wat een feest om 
zo Kerst te mogen vieren!

IVN Vogelexcursie naar 
de Loenderveense Plas
De Ronde Venen - IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn start 2018 met 
een vogelexcursie naar een bijzon-
der stuk natuur bij Loenen aan de 
Vecht: de Waterleidingplas, een af-
gescheiden deel van de Loender-
veense Plas. Het gebied wordt be-
heerd door Waternet, die hier drink-
water voor de regio Amsterdam en 
’t Gooi vóór-zuivert. Een boswachter 
van Waternet, die zelf ook IVN-na-
tuurgids is, zal voor deze gelegen-
heid het hek openen en de groep 
rondleiden langs de mooiste plekjes. 
In dit afgesloten gebied worden re-
gelmatig excursies gehouden, maar 
verder komen er weinig mensen. Die 
rust wordt zeer gewaardeerd door 
de bijzondere vogels die hier voor-
komen. In de broedtijd zijn dat o.a. 
de purperreiger en zwarte stern. De-
ze vogels zitten nu in Afrika, maar 
hun plaats wordt ingenomen door 
talrijke wintervogels. Naast de ge-
bruikelijke watervogels is de kans 
groot op krooneenden, brilduikers, 
prachtig gekleurde zaagbekken en 
fraai getekende nonnetjes. 

IJsvogel
Er kan zo maar een ijsvogel langs 
flitsen of een visarend overvliegen 
en misschien laat de schuwe wa-
terral zich zien of horen. In de be-
groeiing langs het pad over de ring-
dijk wemelt het soms van de klei-
ne zangvogels waaronder staartme-
zen en sijzen, die zich tegoed doen 
aan de zaadjes in de elzenproppen. 
Deze IVN-excursie is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is 
niet nodig. Neem zelf wat te drinken 
mee en zorg voor passende kleding 
en stevig schoeisel of laarzen. Een 
kijker is natuurlijk erg prettig en er 
zijn meestal wel enkele telescopen 
waardoor u af en toe een blik kunt 
werpen. 

Datum: zaterdag 6 januari 2018. Ver-
zamelen: parkeerplaats bij de Nieu-
we Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8.30 
uur per auto, meerijden is mogelijk. 
Terug: rond 12.00 uur. Info en ex-
cursieleider: Gerda Veth, tel: 0297-
263656.

AMC Bigband brengt 
kerstsfeer naar de Windroos 
Mijdrecht - De AMC Bigband on-
der leiding van Diederik Ruisch 
heeft een sfeervol kerstconcert 
verzorgd tijdens het kerstdiner 
van Daltonschool De Windroos. 
Het 20-koppige ensemble met bla-
zers, ritmesectie en vocaal Shireen 
Poelstra brachten een opgewek-
te kerstsfeer naar Mijdrecht. Tradi-
tionele kerstliederen in een swin-
gend jasje werden afgewisseld met 
moderne nummers. Als afsluiting 
werd de bigband vocaal bijgestaan 
door ruim 200 leerlingen. Gezamen-
lijk brachten zij “Wonderful Christ-
mastime” van Paul McCartney ten 
gehore. Daltonschool de Windroos 
had het voorrecht om de AMC Big-
band te mogen ontvangen. Op dit 
soort momenten kun je goed zien 

dat de Windroos en het Dalton-on-
derwijs staan voor initiatief nemen 
en samenwerken. Dankzij het vele 
oefenen van de leerlingen, de inzet 
van de nieuwe ouderraad en dank-
zij sponsoring door Impliva B.V. is 
de avond mogelijk gemaakt. Homan 
Electrotechniek plaatste prachti-
ge kerstverlichting en de kerst-ca-
tering met glühwein werd verzorgd 
door ouders. Tijdens het optreden 
werd flink gedoneerd en werd de 
CD "Dapper en Sterk" verkocht. Op 
www.AMCbigband.nl zijn fragmen-
ten te horen van deze CD. De op-
brengsten van de CD-verkoop, do-
naties en het kerstconcert gaan 
naar het Emma Kinderziekenhuis 
AMC voor de strijd tegen kinder-
kanker.

Ferdinant 
Beuse 
50 jaar
Mijdrecht - Afgelopen donder-
dag werd Ferdinand Beuse, diri-
gent van o.a. het ROM koor 50 
jaar! 

Zelf altijd “in” voor een muzikale 
verrassing, werd nu zelf, voor dag 
en dauw, eens verrast door het 
overgrote deel van het uit ruim 
60 leden bestaande ROM-koor 
uit Mijdrecht. 

Hij kon het ten zeerste waarderen 
en was wel gelijk wakker!

GEEN KRANT?
0297-581698

Nieuwjaarsconcert in de 
Veenhartkerk
Mijdrecht -  Een heel bijzonde-
re uitvoering van Schuberts beken-
de liederencyclus Winterreise komt 
op vrijdagavond 12 januari naar 
Mijdrecht. Zanger Gijs Nijkamp, 
sinds 2003 vaste solist bij het Nord-
harzer Städtebundtheater in Hal-
berstadt, koesterde al lang de wens 
om aan dit werk een nieuwe vorm 
te geven. Geïnspireerd door de te-
kenperformance van zijn zus, beel-
dend kunstenaar Jet Nijkamp, vond 
hij die. Een nog niet eerder bedacht 
concept was geboren: een live per-
formance van de Winterreise samen 
met visuele ondersteuning van sug-
gestieve tekeningen en filmbeelden, 
geprojecteerd op de achterwand, 
waardoor de gedachten en visioe-
nen van de protagonist van het ver-
haal worden versterkt. Pianiste Irina 
Parfenova, die al jaren samen met 
Gijs een muzikale duo vormt, zal de 
vleugel bespelen.

Oevre
Franz Schubert (1797-1828) wordt 
als een van de grootste liedcompo-
nisten ooit beschouwd. De liederen-
cyclus Winterreise neemt in Schu-
berts oeuvre een bijzondere posi-
tie in. Op basis van gedichten van 
Wilhelm Müller (1794-1827) schreef 
deze romantische componist in ver-
bluffende eenvoud het dramatische 

proces dat de mens doormaakt in 
het afscheid van een verloren liefde. 
De dramatische inhoud en de ro-
mantische tijdgeest die deze liede-
rencyclus ademt, fascineert het pu-
bliek tot op heden. Dat blijkt uit het 
enorme aantal interpretaties in de 
oorspronkelijke bezetting voor zang 
en piano en uit de meest uiteenlo-
pende arrangementen die ervan zijn 
gemaakt. Dit concert is georgani-
seerd door stichting Troupe A’dour 
(www.troupeadour.nl) en is mede 
mogelijk gemaakt door de Ronde 
Venen Fonds en Gemeente De Ron-
de Venen. Het concert begint om 
20.00 uur. Veenhartkerk, Grutto 2A, 
Mijdrecht. Kaarten reserveren via 
www.troupeadour.nl of  sophiejur-
rijens@troupeadour.nl. U kunt ook 
bellen: 06 42 28 17 35. Toegang 15 
euro incl. koffie vooraf. Reserveren 
voor 8 januari met 2,50 euro korting 
per ticket!













41. VERVOLG SCHETSEN THUIS OF 
 ONDERWEG

Je ziet ze wel eens van die prachtig getekende reisverslagen 
van creatieve mensen. Vol met krabbeltjes van leuke dingen 
op vakantie gezien en beleefd. Dat kunt u ook maken! We 
gaan verder waar we de vorige keer geëindigd zijn. Waarop 
moet ik letten om mijn tekening te verbeteren? Kan ik dingen 
toevoegen? Hoe pas ik ook alweer materialen toe? En nog 
veel meer. Ook als je de vorige cursus niet hebt gevolgd kun 
je hieraan mee doen en je eigen leuke reisverslag maken.
2 dinsdagen 10.00-12.00 uur
datum 24 apr, 1 mei
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 12,50 (schetsboekje, potlood, 
 stiften, aquarelverf enz.)

42. WANDELING “BIJ ONS IN DE JORDAAN”

De Jordaan is van oudsher de volkswijk van Amsterdam. 
Hoe komt dat? Wat is de Boldootkar en waarom ging nie-
mand naar het Cafe? Wie woonden er vroeger en wie wonen 
er nu? Waar liggen de verborgen hofjes?Een ontdekkings-
tocht door de Jordaan.
1 dinsdag 14.00-16.00 uur
datum 24 april
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen de voet van de Westertoren bij het 
 beeldje van Anne Frank
 (Prinsengracht 279)
cursuskosten  € 11,-

43. WANDELING JAC. P. THIJSSEPARK

Dwalen door betoverend heemgroen-dat kan in het rijksmo-
nument, het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen. Al wande-
lend met de gids krijgt u een schat aan informatie over bo-
men en planten, de geschiedenis en de naamgever van dit 
beroemde park. Ze zijn er nog steeds: de korenbloem, het 
klein heksenkruid en het grasklokje. En ook planten die men 
nauwelijks meer in het wild aantreft vindt u hier nog volop. De 
medewerkers zijn continue bezig de natuur te “sturen”. De 
boomkruinen van het 75 jaar oude park groeien steeds meer 
naar elkaar, maar alle planten willen graag licht krijgen. Kom 
genieten van de romantische en prachtige tuinkamers van dit 
kleurrijke “betoverende” park.
1 maandag 13.30-15.30 uur
datum 7 mei
o.l.v. Walter Busse
verzamelen ingang van het park op de 
 Bernhardlaan naast huisnr 8 in A’veen
cursuskosten  € 7,-

44. HOFJESWANDELING UTRECHT

Wie Utrecht zegt, zegt historie. Wie historie zegt, zegt ou-
de panden. Wie oude panden zegt, zegt hofjes. Utrecht telt 
zoveel mooie hofjes en verborgen binnentuinen, daarvoor 
hoeft u niet naar Amsterdam of Haarlem. Zelfs echte Utrech-
ters hebben geen weet van deze verborgen schatten. Laat 
u meenemen langs eeuwenoude plekken en hoor van onze 
gids de verhalen over vroegere bewoners en huidige maz-
zelaars. Een bijzondere Utrechtse rondleiding: een reis door 
de tijd! 
1 zondag 14.00-15.30 uur
datum 13 mei
o.l.v.  Gilde Utrecht 
verzamelen Domplein, Utrecht (voor Toerist info)
cursuskosten  € 7,-

45.  RONDLEIDING PINETUM HILVERSUM

In 1909 liet Blijdenstein een Pinetum in Engelse landschaps-
stijl ontwerpen door tuinarchitect Hendrik Copijn. Blijdenstein 
bleef intensief contact houden met Kew Gardens en zaden 
en bomen uitwisselen. Zijn doel was een zo compleet moge-
lijke coniferencollectie tot stand te brengen. Een Pinetum is 
een botanische tuin die gespecialiseerd is in naaktzadigen. 
De meest bekende naaktzadigen zijn de coniferen met on-
der meer de den, jeneverbes en de Taxus. Wereldwijd zijn 
er ongeveer 1000 soorten naaktzadigen, waarvan het Pine-
tum er bijna vierhonderd bezit uit zowel de gematigde stre-
ken als de tropen en subtropen. Het Pinetum biedt een thuis 
aan een keur van met uitsterven bedreigde soorten, maar 
ook de ‘gewonere’ bomen uit onze tuinen treffen we er aan. 
Op de rode lijst worden tweeënzestig zeer ernstig bedreigde 
soorten naaktzadigen aangegeven; hiervan heeft het Pine-
tum er veertien in de collectie. Behalve naaktzadigen heeft 
het Pinetum een belangrijke collectie rododendrons en ve-
le soorten varens.
1 dinsdag 14.00-15.15 uur
datum 15 mei
o.l.v. Robert Willink
plaats Van der Lindenlaan 125, Hilversum
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entreekosten

46. ARCHITECTUURRONDLEIDING DOOR 
 HET BETONDORP

We vertellen over de stedenbouwkundige achtergrond van 
het Betondorp, over de tuinstad- en tuindorp beweging, over 
het hoe en waarom van de betonexperimenten en over de 
betrokken architecten. Hoe Betondorp zich ontwikkelde tot in 
onze tijd. En natuurlijk ook meer over Johan Cruijff en Ge-
rard Reve, die hier sporen achterlieten. En dan is er nog het 
bizarre verhaal van Jo en Co Mulder, architecten uit de ja-
ren 20 en 30.
1 donderdag 11.00-13.00 uur
datum 17 mei
o.l.v. Gids stadskantoor
verzamelen poortje op hoek Middenweg/ 
 Gaffelstraat, Amsterdam
cursuskosten  € 13,-

47. KUNSTGESCHIEDENIS EXCURSIE 
 DEVENTER

In aansluiting op de lezing van het voorjaar 2017 brengen we 
een bezoek aan Deventer, waar Geert Grote, de grondleg-
ger van de Moderne Devotie, woonde. We brengen een be-
zoek aan het Geert Grote Museum en maken een wandeling 
langs enkele voormalige kloosters. Na de lunch bekijken we 
de Grote of Lebuïnuskerk en de Broederenkerk, waarin de 
relieken van Lebuïnus worden bewaard.
1 vrijdag 11.00-16.00 uur 
datum 1 juni
o.l.v. Jean van Tongeren
verzamelen Station Deventer
cursuskosten € 12,-
materiaalkosten entreekosten museum

35. NAAR DE SLAGVELDEN VAN WELEER

In deze presentatie bespreken we de slagvelden uit de Eer-
ste Wereldoorlog, die in België en Noordwest Frankrijk lig-
gen. Het uitbreken van “De Grote oorlog” wordt allereerst in 
een breder  historisch kader geplaatst, oorzaken en aanlei-
ding komen daarbij ter sprake. Vervolgens krijgen niet alleen 
de militaire ontwikkelingen aandacht maar gaat de docent in 
op het leven van de soldaten in de loopgraven. Daarnaast in-
formeert hij je over de talloze begraafplaatsen, die jaarlijks 
nog steeds door vele duizenden mensen worden bezocht. 
Uiteindelijk maakt de docent de politieke balans van die oor-
log op en wordt er een link gelegd met de Tweede Wereld-
oorlog.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 4 april
o.l.v. Paul Hoogers
plaats Croonstadtlaan 4a, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-

36. IN DE VOETSPOREN VAN DE 
 APOSTELEN EN EVANGELISTEN

Aan de hand van het boek Handelingen zullen wij het leven 
van Petrus, Marcus, Paulus en Lucas volgen. Via vele kunst-
werken worden de plaatsen belicht waar zij zijn geweest. Bij 
Petrus behandelen we o.a. de Maesta van Duccio te Sie-
na, de fresco’s in de Barncacikapel in de Karmelietenkerk te 
Florence en de tapijten van Rafael in het Vaticaan. Ook zal 
aandacht worden besteed aan zijn verblijf en dood in Rome 
(Tempietto Bramante en de St Pieter). Bij Marcus wordt inge-
gaan op de kerstening in Egypte en de geschiedenis van zijn 
relieken. Paulus wordt gevolgd op zijn reizen langs Damas-
cus, Filippi, Thessaloniki, Korinthe, Efeze, Malta en Rome. 
Lucas komt aan de orde als evangelist en mede-vervaardi-
ger van de vele legendarische schilderijen van Maria en Je-
zus Christus. Bij Johannes de Evangelist gaan we in op zijn 
verblijf in Efeze, Rome en Patmos. Afgesloten wordt met Ja-
cobus de Mindere en de Meerdere, de vele legendes en San-
tiago, tevens komt de ongelovige Thomas nog aan de orde.
5 donderdagen 20.00-22.00 uur 
datum 5-12-19-26 apr, 3 mei 
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

37.  AV-SHOW JAPAN

Een cultuurhistorische rondreis door Japan-Centraal- en 
West Honshu-, een unieke ervaring van oud en nieuw. Vol 
met contrasten, hippe jongeren, kleurrijke neonreclames, ou-
de en nieuwe architectuur vooral in Tokyo. In Kamakura en 
Kyoto de eeuwenoude Zentempels. In Matsumoto zien we 
het indrukwekkende zwarte kasteel en in Himeji het fraaie 
witte kasteel. In Nara de Todai-ji-tempel, het grootste hou-
ten gebouw ter wereld. Op Japanse wijze slapen en eten 
we in een klooster en wonen een vuurceremonie bij in de 
vroege ochtend. Bij het bezoek aan Hiroshima worden we 
stil bij de Atoombomkoepel, het monument en het muse-
um. De reis sluiten we af in Shimonoseki waar we de onder-
watergrens overgaan naar het eiland Kyushu, en een fraaie 
boogbrug en een mooie grot bezoeken. Meer informatie:  
http://www.butink.nl/av-show-japan.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 11 april
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

38. RONDLEIDING ALPACA BOERDERIJ 
 WILNIS

High Meadow Farm is een 
grote hobbyboerderij, waar 
op professionele wijze 
Alpaca`s worden gefokt, 
zowel Huacaya’s als Su-
ri’s en dit alles met veel 
passie en liefde voor 
het dier. Ook is er een 
dekservice en verkoop 
van dieren en wol. De ei-
genaresse gaat je veel in-
formatie verschaffen over de 
dieren, hun huisvesting, verzor-
ging, wol, en ook over hun vlees.
1 woensdag 13.30-15.00 uur
datum 11 april
o.l.v.  Anita Huls 
plaats  Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
cursuskosten  € 7,-

39. FILM RONDREIS SULAWESI

Reis met ons mee op deze pioniersreis naar Sulawesi, het 
vroegere Celebes. Op dit Indonesische eiland staat het toe-
risme nog in de kinderschoenen. We maken kennis met de 
Torajastam met de specifieke huizen en heel aparte begra-
fenisrituelen, de nog weinig bezochte Besoavallei met zijn 
geheimzinnige megalithische stenen, met ongerepte regen-
wouden en hagelwitte stranden. Koraalriffen en kleurige tro-
pische vissen zorgen voor een zeldzame schoonheid onder 
water. In het noorden zien we spookdiertjes en de “hornbill”: 
een prachtige grote vogel.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 18 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

40. RONDLEIDING ARTIS ROND 
 DE OORLOG

Artis, de oudste dierentuin 
van Nederland, was ge-
legen in de Joodse wijk 
van Amsterdam. Hoe 
was dat vóór, tijdens en 
na de oorlog? Hoe kon-
den directeur en mede-
werkers de dieren nog 
voeden tijdens de Hon-
gerwinter? En wist je dat 
er in de oorlog ook onder-
duikers verbleven? Het is 
een fascinerend verhaal van 
moed, vindingrijkheid, tegenslag en 
een beetje mazzel.
1 vrijdag 13.00-14.30 uur
datum  20 april
o.l.v. Gids Artis
plaats Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam
cursuskosten € 7,-

28. DE FASCINERENDE KLEURRIJKE 
 WERELD VAN CENTRAAL INDIA 

Vanuit New Delhi worden de deelstaten Radjasthan, Ut-
tar Pradesh en Madhya Pradesh bezocht met als leidraad 
de Nationale Tijgerparken Ranthambhore, Bandhavgargh 
en Kanha. Onderweg wordt het vogel-natuurreservaat Bha-
ratpur aangedaan, met bezoeken aan de Chambal en Ba-
nas rivieren. Vanzelfsprekend ontbreken de culturele hoogte-
punten Taj Mahal, Fatehpur Sikri en het Rode Fort niet. Ook 
zijn wij getuige van een traditionele naamgevingsceremonie. 
Fascinerender en kleurrijker kan het bijna niet.
1 dinsdag 19.30-22.00 uur
datum 20 maart
o.l.v. Jaap Korten
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

29.  RONDLEIDING THEATER 
 TUSCHINSKI

Op 28 oktober 1921 openden 
de deuren van het meest 
luxueuze filmtheater dat 
Nederland ooit gekend 
heeft. Over hoogpolige 
tapijten liep de bezoeker 
een bont gedecoreerde 
sprookjeswereld binnen. 
Alle stijlen waar Abra-
ham Tuschinski van hield 
liet hij in het gebouw verwer-
ken door topkunstenaars. Wil-
lem Kromhout, Jaap Gidding en Pie-
ter den Besten lieten Jugendstil, Amsterdamse School en Art 
Deco samensmelten in de droombioscoop waarin de aard-
se werkelijkheid vergeten kon worden. Tijdens de rondleiding 
door het theater word je ingewijd in de wonderen van het ge-
bouw. De lichtkoepels waarin de kleuren langzaam verglij-
den, de rijke schilderingen in de wandelgangen, de won-
derlijke Moorse en Japanse kamer, de wandbekleding van 
zeldzame hout- en marmersoorten, alles krijg je te zien. 
1 woensdag 11.00-12.30 uur
datum 21 maart
o.l.v. Willemijjn van der Schrier
plaats Reguliersbreestraat 26-34, 
 Amsterdam
cursuskosten € 12,-

30.  RIJKSMUSEUM EN DE 
 LITERATUUR-1 

In het Rijksmuseum zijn tal 
van kunstwerken te vinden 
die een relatie hebben met 
de literatuur. De boeken-
kist van Hugo de Groot 
werd bezongen door Von-
del, tal van schrijvers wer-
den vereeuwigd in het 
Panpoëticon Batavum en 
het poppenhuis heeft zijn ei-
gen bibliotheek. Een rondlei-
ding dus langs literatuur en kunst!
1 vrijdag 10.30-12.00 uur
datum 23 maart
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

31. RIJKSMUSEUM EN DE 
 LITERATUUR-2

Zie de informatie bij cursus 30.
1 zaterdag 10.30-12.00 uur
datum 24 maart
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

32. GOLF CLINIC

3 kennismakingslessen. Begin met golfen, een gezonde 
sport. De cursus geeft indicatie van mogelijkheden. Tot op 
hogere leeftijd te spelen. Na de cursus zult u het “golfvirus” 
voelen werken. Lessen worden door een golf-pro gegeven.
3 zaterdagen 10.00-11.00 uur 
datum 24-31 mrt, 7 apr.
o.l.v. Jacques Balvert
plaats Bovendijk 16A, Wilnis
cursuskosten € 21,-

33. WANDELING VOC EN GOUDEN EEUW 
 IN AMSTERDAM

Het is de Zeventiende Eeuw. Nederland wordt rijker en rijker. 
Wij maken een bloeiperiode door op gebied van handel, we-
tenschap en kunsten. Ook wat betreft haar politieke en mili-
taire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in de wereld 
een vooraanstaande positie in. Het heeft echter weinig ge-
scheeld of er zou helemaal geen Gouden Eeuw zijn geweest. 
Hoe zit dat? U volgt het spoor terug en geniet van de ver-
borgen plekjes van Amsterdam: o.a. de Schreierstoren, De 
Waag, VOC betaalkantoor en het pakhuis van de WIC.
1 dinsdag 11.00-13.00 uur
datum 27 maart
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen Schreierstoren, op de hoek 
 Prins Hendrikkade 94
cursuskosten  € 11,-

34. FOTOGRAFIE

In 8 avonden leer je: hoe je toestel werkt. Wat doen al die 
knoppen, functies en programma’s? Wat kan je zelf instel-
len en waarom. Hoe je betere en mooiere foto’s kan maken, 
door inhoud, compositie en presentatie. Hoe je je foto’s kan 
verbeteren of bewerken door gebruik van basale computer 
bewerking. Er zijn ook foto-opdrachten met opbouwende kri-
tiek over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel 
De Haar gepland. Doelgroep: Iedereen die meer uit de ca-
mera wil halen en fotocompositie wil gaan toepassen. Voor-
kennis: bekend met het overzetten van foto’s van de came-
ra naar de pc.
8 woensdagen 4-11-18-25 apr, 9-16-30 mei, 13 juni: 
 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 26 mei: 10.00-12.30 uur 
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,50 + entree De Haar of MJK

21. RONDLEIDING BACKSTAGE NATIONALE 
 OPERA & BALLET

Hoe worden decors zo snel 
gewisseld? Hoeveel men-
sen werken er bij de Nati-
onale Opera en het Bal-
let? Waar blijven de 
kostuums na afloop van 
een productie? Hoe ziet 
een dag van een danser 
eruit? Hoe wordt een pruik 
gemaakt? Altijd al willen 
weten en zien wat er achter 
de schermen van een groot the-
aterbedrijf gebeurt? Er worden tij-
dens de rondleiding veel trappen gebruikt, dus het is belang-
rijk dat iedereen goed ter been is. Na de rondleiding kunt u 
vrijblijvend van het gratis lunchconcert genieten.
1 dinsdag 10.45-12.00 uur
datum 6 maart
o.l.v. Monica van Alphen
plaats Stopera, artiesteningang 
 Waterlooplein 22, Amsterdam
cursuskosten € 10,-

22.  KRISTALLEN EN MINERALEN

Misschien heb je thuis wel een mooie bergkristal, een ame-
thist, rozenkwarts of een van die vele andere juweeltjes uit 
de bodem en wil je daar meer over weten. Op deze avond 
wordt aandacht besteed aan verschillende mineralen, over 
hun werking, hoe op te schonen in energie, waarvoor ze zijn 
in te zetten en al dit soort vragen. Daarnaast krijg je op deze 
avond een reader mee met veel informatie. Uiteraard zal de 
docente een aantal stenen meenemen.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 7 maart
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 3,50

23. TEKENEN MET HOUTSKOOL EN PEN 
Ontdek in deze workshop je eigen tekentalent en vooral het 
plezier in tekenen. Heerlijk ontspannen tekenen met houts-
kool en een pennetje. Landschap, perspectief en portret zijn 
onderwerpen die voorbijkomen. Een beetje techniek om het 
ons makkelijker te maken. We gaan kijken en tekenen met el-
kaar verbinden. 
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 8-15-22-29 mrt.
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 28,-
materiaalkosten € 5,-

24. VILTEN KATTENHUIS 

We gaan een heerlijk onderkomen voor de kat vilten. 
We kunnen kiezen uit verschillende blauwtinten, aardetinten 
of grijstinten.
1 donderdag 19.00-21.30 uur
datum 8 maart
o.l.v. Mariska Steensma
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 19,50

25. EEN SCHOOL VISJES

Maak je eigen schooltje vissen van keramiek, je zult versteld 
staan van het resultaat. Een schooltje vissen maak je in 1 bij-
eenkomst. We gaan 7 visjes kleien en meteen in zelf geko-
zen hippe kleurtjes, die in je interieur passen, glazuren. Na 
de bijeenkomst worden ze goed voor je gedroogd en gebak-
ken in een keramiekoven. Op de workshop zelf wordt de dag 
bekend gemaakt wanneer je het werkstuk op kan halen.
1 zaterdag 10.00-12.00 uur
datum 10 maart
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 40,-

26. MUZIKAAL AVONTUUR 
Improviseren is een fascinerende vorm van muziekbeoe-
fening. Het is een ontdekkingsreis, want je weet nooit van 
te voren waar de reis naar toe gaat. Soms zijn het verstil-
de klanken, een andere keer zit de swing er in. Hoe meer 
we op elkaar afstemmen, hoe mooier het resultaat. Met wat 
eenvoudige oefeningen komen we snel op gang. Daarvoor 
zijn tal van kleine percussie instrumenten aanwezig. Maar je 
kan ook je eigen instrument meenemen of je stem gebruiken. 
Leuk voor alle leeftijden.
1 zaterdag 11.00-13.00 uur
datum 10 maart
o.l.v. Jessica Erdtsieck
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

27.  INSTOCK 
 AMSTERDAM 

Het restaurant dat we gaan 
bezoeken wil verandering 
brengen in de verspilling 
van voedsel. Zij halen 
voedsel op bij de AH’s. 
Denk aan groenten en 
fruit met een schoonheids-
foutje. Zo wordt een bruine 
banaan bananenijs of wordt 
gebruikt voor een bananen-
cake; brood van een dag oud wordt 
een wentelteefje. Of vlees of vis, simpelweg omdat er een 
overschot is. De koks maken hier heerlijke gerechten van. El-
ke dag is het een verrassing wat er binnenkomt en dan komt 
het op de creativiteit van de kok aan wat hij die dag als “oogst 
van de dag” kan aanbieden om er een mooi gerecht van te 
maken. Een derde van de voedselproductie wordt verspild. 
Wereldwijd is dat 1,3 miljard ton per jaar! We worden ontvan-
gen met een kopje koffie, daarna een presentatie over hoe 
INSTOCK is ontstaan. Na de presentatie zal ons een lunch 
met een glas vers sap en koffie/thee worden geserveerd.
1 woensdag   11.00-13.00 uur 
datum 14 maart
o.l.v. Michel Bruynseels
plaats Instock, Czaar Peterstraat 21, 
 Amsterdam
cursuskosten € 16,- (incl. koffie en lunch)

01. FITNESS EN MEER

Wil je fitter en daarnaast ook sterker worden in al je dagelijk-
se bewegingen? Wil je naast het versterken van je lichaam 
ook een beter algemeen gevoel krijgen? Train je liever in 
groepsverband dan alleen? Dan is deze cursus de ideale 
stap voor jou. Een cyclus waarbij de huidige conditie en leef-
tijd geen rol speelt en door het lage instapniveau ook voor 
iedereen toegankelijk is. In deze cursus staan een aantal 
spiergroepen centraal, zoals de been- en rugspieren, waar-
bij er gekozen is voor een gedoseerde opbouw om een maxi-
maal resultaat te halen. Laat je inspireren door de veelzijdige 
oefeningen die ook nog eens gemakkelijk thuis uit te voeren 
zijn. Het is nooit te laat om te beginnen.
13 maandagen 20.15-21.30 uur 
datum 22-29 jan, 5-12-19-26 feb, 
 5-19-26 mrt, 9-16-23-30 apr.
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

02. BRIDGE, VERBETER JE SPEL: 
 FLITSEND SPELEN

In deze cursus worden alle belangrijke facetten van af- en 
tegenspel belicht. Voor iedereen die de stap wil maken van 
huiskamer naar club, ook voor iedereen die de ambitie heeft 
om binnen zijn club omhoog te klimmen. Een goede spel-
techniek is pure noodzaak voor goede resultaten. Daarnaast 
zorgt een verhoogd spelinzicht voor meer spelplezier. Het 
oefenen en het spelplezier staan centraal. Deze cursus is 
het middel om beter te gaan spelen. Een aanrader voor ieder 
bridger! We maken gebruik van het boekje ‘Flitsend spelen’ 
van Berry Westra ISBN 978-94-91092-06-0.
8 maandagen 13.30-15.30 uur
datum 22-29 jan, 5-12 feb, 5-12-19-26 mrt
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 2,-

03. ASTROLOGIE

De horoscoop vertelt over waar je behoefte aan hebt op aller-
lei levensgebieden. In je relatie, thuis of op het werk. Je ge-
bruikt jouw persoonlijke horoscoop om te leren wat je nodig 
hebt als je even niet lekker in je vel zit, waar je graag energie 
in steekt, of wat of wie er bij je past. De cursus is voor ieder-
een met interesse in astrologie en die zelf wil leren hoe een 
horoscoop te lezen. Vooropleiding is niet nodig. Je leert stap 
voor stap wat je kunt aflezen. Daarnaast leer je wat je kunt 
doen met een horoscoop. Wat zie je in de horoscoop en hoe 
zie je dit terug in jouw eigen horoscoop? Vooraf graag je ge-
boortedatum, geboortetijd en plaats doorgeven voor een uit-
draai van je horoscoop.
3 maandagen 19.30-22.00 uur
datum 22-29 jan, 5 feb
o.l.v. Carla van Asperen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 21,- 
materiaalkosten € 10,- (cursusmap en hand-outs)

04. YOGA

In deze cursus proberen 
we de ademhaling bij 
onszelf te herontdekken. 
Ook wordt het lichaam 
door opbouwende oe-
feningen soepel gehou-
den. Massage wordt 
toegepast waar dit no-
dig is. Ieder naar eigen 
mogelijkheden zonder te 
moeten presteren. Je leert 
om je te concentreren en om 
evenwicht te scheppen tussen li-
chaam en geest.
13 dinsdagen 10.00-11.00 uur
datum 23-30 jan, 6-13-20 feb, 6-13-20-27 
 mrt, 3-10-17-24 apr.
o.l.v. Mariette Prakke 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 91,-

PROGRAMMA CURSUSPROJECT VOORJAAR 2018
 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT U OP DEZE PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

CURSUSMARKT VRIJDAG 12 JANUARI 2018 
VAN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Om 19.30 uur start 
de inschrijving en zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree zullen 
volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.

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

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

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

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

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

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

 deelname worden geannuleerd. 
 IBAN banknummers zijn verplicht voor incasso. 

CONTACTPERSONEN
Auwert Dekker tel. 0297-261849 e-mail: registratie@cursusproject.nl
Petra Meijnders tel. 0297-261394 e-mail: petrameijnders@casema.nl

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

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

05. CESAEROBICS

Cesaerobics is een groepsles op muziek, gebaseerd op de 
oefentherapie Cesaer. Deze is gericht op het voorkomen van 
klachten t.g.v. verkeerd bewegen, stress of een foute hou-
ding. Door bewust ontspannen en juist te bewegen, spieren 
te versterken en gewrichten te versoepelen zal uw houding 
en uitstraling verbeteren en mogelijk verminderen aanwezige 
klachten. In een prettige sfeer worden de intensieve oefenin-
gen doorgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.
13 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum  24-31 jan, 7-14-21 feb, 
 7-14-21-28 mrt, 4-11-18-25 apr.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

06.  RELAXERCISE

Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Inspirerende on-
derdelen uit de Tai Chi, yoga mindfulness en stretching. In 
deze les waar rustig en bewust wordt bewogen is er ook aan-
dacht voor het versterken en stretchen van spieren en het 
soepel houden van gewrichten. Dit komt ten goede aan je 
evenwicht. De les wordt afgesloten met een geleide ontspan-
ning, waardoor u leert om via ademhaling en ontspanning 
te komen tot zowel lichamelijke als geestelijke rust. Ook ge-
schikt voor mensen met een milde vorm van een chronische 
aandoening.
13 woensdagen 20.00-21.00 uur
datum 24-31 jan, 7-14-21 feb, 
 7-14-21-28 mrt, 4-11-18-25 apr.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

07. ITALIAANS 
 VOOR BEGINNERS

Gedurende deze cursus leer je, dankzij een eenvoudige stu-
diemethode, voldoende woorden en zinsconstructies om bij 
allerlei situaties het Italiaans te verstaan en te spreken. Suc-
ces is gegarandeerd! Tijdens de laatste les wordt er een Itali-
aanse film vertoond. Arrivederci!
13 donderdagen  19.30-21.30 uur
datum 25 jan,1-8-15-22 feb,1-8-15 mrt,
 5-12-19-26 apr,3 mei.
o.l.v. Luigi Rolfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-
materiaalkosten € 7,50 (lesboek)

08. ZUMBA

Zumba is al langer een activiteit bij het Cursusproject. Op o.a. 
Latijns-Amerikaanse muziek wordt er bewogen. Stapsgewijs 
worden de dansbewegingen uitgelegd en herhaald. Aan het 
einde ontstaat er een euforie waar velen voor terugkomen. 
Durf te bewegen.
12 donderdagen 20.00-21.00 uur
datum 25 jan, 1-8-15-22 feb, 8-15-22-29 mrt, 
 5-12-19 apr.
o.l.v. Ashna Mungra
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 84,-

09. HOLLANDSE MEESTERS 
 UIT DE HERMITAGE

De tentoonstelling “Hollandse Meesters uit de Hermitage” 
wordt een unicum in de wereld. Veel Hollandse meesterwer-
ken uit de collectie van de Hermitage in St.Petersburg komen 
voor het eerst terug in Nederland. Maar liefst 63 werken van 
50 Hollandse schilders uit de Gouden Eeuw, waaronder 6 
topstukken van Rembrandt.
1 vrijdag 14.00-15.30 uur
datum 26 januari
o.l.v. Hanneke van Rooijen
verzamelen Hal Hermitage, Amstel 51, Amsterdam
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten entree museum of mjk + 
 toeslag expositie

10. GLAS IN LOOD

Een glas in lood ruit maken, hoe doe je dat? In deze cur-
sus van twee avonden krijg je een eerste kennismaking met 
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een glas in 
lood ruit. Glazenier Roelof van der Tak legt je in de eerste 
avond het hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke ge-
reedschappen er worden gebruikt, de materialen, hoe een 
patroon gemaakt wordt t/m de plaatsing. Tijdens de tweede 
avond ga je aan de slag met een aantal voorgesneden ruiten. 
Je gaat zelf “het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindre-
sultaat neem je mee naar huis. Moeilijk? Als je precies bent 
aangelegd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit 
zeker lukken.
2 maandagen 19.30-22.00 uur
datum 29 jan, 2e datum in overleg 
 met docent
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats 29 jan: De Boei, Vinkeveen
 2e datum Dodaarslaan 132, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 28,50

11. GRIEKS OP VAKANTIE

Ben je ook zo’n liefhebber van Griekenland, maar heb je al-
tijd gedacht dat er zo’n lastige taal wordt gesproken? Ontdek 
dan nu dat dit best meevalt! In 10 avonden leer je genoeg 
Grieks om tijdens je vakantie mensen in het Grieks te be-
groeten, iets lekkers te bestellen, te reizen of te reserveren.
10 dinsdagen 20.00-22.00 uur
datum 30 jan, 6-13-20 feb, 6-13-20-27 mrt, 
 3-10 apr.
o.l.v. Caroline Klooster
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-
materiaalkosten € 2,-

12. MOZAÏEK DIENBLAD 

Met Gaudí als inspiratiebron stap je in de wereld van het mo-
zaïeken. Je leert de techniek van het mozaïeken. Je maakt 
je eigen mozaïek op een dienblad. Je kunt hierop naar keu-
ze mozaïeken. Is je mozaïek nog niet klaar na afloop van 
de workshop dan krijg je voldoende materialen mee om het 
thuis op je gemak af te maken. De cursus is geschikt voor be-
ginners en gevorderden.
1 vrijdag 13.00-17.00 uur
datum 2 februari
o.l.v. Gonda Santing
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 20,-

13. ‘STILTECONCERT’

Tijdens een ‘stiltecon-
cert’ kun je je heerlijk la-
ten ontspannen door je 
over te geven aan de 
klanken van de klank-
schalen die door je 
heen spoelen. Samen 
met de klanken kun je 
tot een diepe stilte in je-
zelf komen. De Tibetaan-
se klankschalen hebben 
een diepe aardeklank en reso-
nantie. De kristallen klankschalen 
hebben klanken die met hun fijne trilling openen en schonen. 
Zowel de Tibetaanse als de kristallen klankschalen hebben 
een helende werking. Hun diepgaande resonantie brengt 
je lichaam in trilling en doordringt ook je energetische lagen 
zodat wat geblokkeerd is aangeraakt en losgetrild kan wor-
den. Naast de klankschalen wordt er gebruik gemaakt van 
Koshigongs- kleine houten windharpjes met ijle, betoveren-
de klanken. Kom je laten verrassen door de helende klanken 
van de klankschalen.
1 vrijdag 20.00-21.30 uur
datum 2 februari
o.l.v. Carla van Baarsen
plaats  De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

14. MACRAMÉ PLANTENHANGER 

We gaan een leuke retro macramé plantenhanger maken 
van jute touw wat prettig knoopt en zacht is voor de handen. 
Er kunnen desgewenst ook kralen in verwerkt worden. Totale 
lengte is 90 cm. De hanger kan ook voor windlichten gebruikt 
worden en kan ook buiten hangen. 
2 dinsdagen 19.30-22.00 uur
datum 6-13 feb.
o.l.v. Elise Warmer
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 14,-
materiaalkosten € 5,-

15. LIBELLE OF VLINDER VAN 
 WILGENTENEN 

In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. Wil-
gentenen worden gekweekt op grienden. Het is een natuur-
lijk materiaal, wat erg buigzaam is. Hierdoor is er prettig mee 
te werken en kan je er vele vormen mee maken. We maken 
op een ijzeren frame een vrolijke vlinder of libelle. De afme-
ting is 75 cm hoog en 30 cm lang en breed. Je bepaalt zelf 
hoeveel vleugels je maakt en welke vorm je eraan geeft. De 
vleugels kunnen eventueel ook opgevuld worden met ge-
kleurde sisal.
1 donderdag 19.30-22.00 uur
datum 15 februari
o.l.v. Yvonne Kemp
plaats  Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 22,50 (incl. koffie/thee en koek)

16. STERRENKUNDE 

In deze cursus worden de 
raadselen en ontdekkin-
gen behandeld van de 
relativiteitstheorie, oer-
knal, zwarte gaten, su-
pernova’s, Io & Titan, 
atmosferen in ons zon-
nestelsel, kleine ijs-
tijd en melkwegstelsels. 
Mochten er zich aanspre-
kende ontwikkelingen op 
astronomisch gebied voor-
doen, dan worden die in het pro-
gramma ingepast. De cursus is bedoeld en geschikt voor 
een ieder met belangstelling voor sterrenkunde, een speciale 
vooropleiding is niet nodig! 
8 maandagen 20.00-22.00 uur
datum 26 feb, 5-12-19-26 mrt, 9-16-23 apr
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 56,-

17. SCHIK MET BOLLEN 

Na de donkere wintermaanden zijn de bollen de eerste, die 
weer kleur in de tuin laten zien. Ook binnen is er door voor-
getrokken bolletjes al plezier te beleven. In deze workshop 
gaan we de bolletjes op een wat andere manier verwerken. 
We maken gebruik van de vele mogelijkheden die o.a. ber-
kentakjes bieden. Hiermee kun je een mooie vorm vlechten 
of buigen, waar je de gekozen bolletjes in kunt verwerken. 
Deze vorm kun je dan op een zelf gekozen schaal of onder-
grond leggen.
1 maandag 14.00-16.00 uur
datum 26 februari
o.l.v. Hilde van Ankeren
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 15,-

18. RONDLEIDING KNMI 

De bezoeker krijgt een presentatie over het instituut met uit-
leg over zijn geschiedenis, de totstandkoming van de weers-
verwachting en het werk van de seismoloog. In het historisch 
kabinet wordt de verzameling van zowel oude als nieuwe in-
strumenten getoond, en wanneer het weer het toelaat, wordt 
op het meetterrein uitleg gegeven over waarneemappara-
tuur.
1 woensdag 10.00-14.30 uur
datum 28 februari
o.l.v. Wouter Jansen
plaats Utrechtseweg 297, De Bilt
cursuskosten € 10,- 

19. FIMOKRALEN

Een fimokraal maken, kan 
iedereen! Het leuke van 
kralen maken van Fimo 
klei is dat je veel ver-
schillende kralen kunt 
maken en zelf bepaalt 
hoe de kraal eruit gaat 
zien! Je kunt simpele 
kralen van één kleur ma-
ken, gemarmerde kralen, 
kralen met stras steentjes, 
kralen op basis van je eigen 
creativiteit. Nadat de kralen in de 
pauze zijn afgebakken worden ze eventueel gelakt. Daarna 
wordt hiervan een ketting of armband geregen. Deze work-
shop is leuk om te doen en je gaat met een uniek sieraad 
naar huis!
1 donderdag 19.30-22.30 uur
datum 1 maart
o.l.v. Chantal Zaat
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten € 20,-

20. DIGITAAL FOTOBOEK MAKEN

Zelf een fotoboek maken met de computer. In deze cursus 
leer je het installeren en gebruik van (Albelli-) software. De 
voorbereiding: foto’s en mappen, tips & tricks. Fotoboek ma-
ken: keuze boek, thema boeken, plaatsen foto’s, opmaak, 
achtergronden, fotokaders en tekstkaders. Bestellen en pre-
sentatie. De cursus is geschikt voor de PC, Laptop, Win-
dows-Tablet of iPad. Voorkennis: bekend met mappenstruc-
tuur op je computer of tablet, foto’s overzetten van de camera 
naar de pc/tab/iPad en je weet hoe je WiFi moet instellen.
3 dinsdagen 14.00-16.00 uur
datum 6-13-27 mrt.
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 21,-
materiaalkosten € 5,-















Succesvolle pilots bijeenkomsten Inwonerscollectief DRV 

Doe mee met de ®Evolutie in 
De Ronde Venen!
Vervolg van de voorpagina.

Het heeft allemaal te maken met de 
nieuwe taken en verantwoordelijk-
heden binnen de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) 2015, 
Jeugdwet en Participatiewet die 
naar de gemeenten is overgedragen 
door de overheid. Er is de afgelopen 
jaren ontzettend veel werk verzet 
binnen de gemeente om ervoor te 
zorgen dat niemand tussen wal en 
schip raakt. De gemeente is op zoek 
naar vernieuwing en een ander be-
leid. Meer dan voorheen wil de ge-
meente de inwoners de regie gaan 
geven. De gemeente daagt de inwo-
ners uit! Bij het nieuwe beleid wat 
in ontwikkeling is zet de gemeente 
vooral in op een samenleving waar-
in zelfredzaamheid, gemeenschaps-
zin, maatschappelijke betrokken-
heid en participeren belangrij-
ke waarden zijn, omdat de geach-
te daar achter is dat de inwoners 
hierdoor het maximale uit hun leven 
halen. Het uitgangspunt van de ge-
meente is dat zij zich sterk maken 
zodat iedereen deel kan nemen aan 
de samenleving in De Ronde Venen. 

Samen sterk
Dat zijn ook best revolutionaire ge-
dachtes van de gemeente en dat 
sprak ons behoorlijk aan. Toen wij 
het rapport hadden gelezen be-
grepen wij dat de gemeente de in-
woners wil gaan stimuleren, initië-
ren en de eigen kracht van de in-
woners wil benutten om deze kan-
teling in beleid samen met de inwo-
ners in gang te gaan zetten. Zij heb-
ben dan ook heel duidelijk gesteld 
dat dit geen beleid moet worden 
wat van bovenuit opgelegd moet 
worden en in gemeentekamertjes 
achter een bureau bedacht en ont-
wikkeld moet worden maar wat we 
samen met Gemeente, maatschap-
pelijke partners en vooral de inwo-
ners zelf moeten gaan oppakken. 
Eén van de werkgroepen die in het 
leven is geroepen bij de gemeente 
heeft de wat ons betreft alles zeg-
gende naam “inwoner Centraal” ge-
kregen. 

Inwoner Centraal
Nu kan je daar natuurlijk van al-
les van vinden. Wat vaak het meest 
voor de hand ligt is om als inwoners 
te roepen dat de gemeente zijn ver-
antwoordelijkheden wil afschuiven 
naar de inwoners en zodoende geld 
wil uitsparen. Een goedkope oplos-
sing en afschuifpolitiek! Maar dat 
vinden wij juist weer een te goed-
kope conclusie. Wij vonden dat de 
handschoen die de gemeente de in-
woners met dit rapport heeft aan-
gereikt met beide handen moeten 
aanpakken. Het is wat ons betreft 
namelijk ook de hoogste tijd voor 
verandering. We hebben ons dan 
ook aangemeld om deel te mogen 
nemen aan de werkgroep “Inwoner 
Centraal”. We werden met open ar-
men ontvangen en alle vooroorde-
len die er wellicht zijn over amb-
tenaren en beleidsbepalers moe-
ten wij uit eigen ervaring opgedaan 
ten stelligste ontkennen. Wij heb-
ben namelijk mogen ervaren dat er 
binnen de gemeentemuren echt be-
reidwilligheid is om serieus naar de 
wensen van de inwoners te gaan 
luisteren. De intentie om echt te 
gaan kantelen in beleid is op alle 
fronten voelbaar. De gemeente wil 
de regie in handen leggen bij de in-
woners en willen zelf, samen met 

de maatschappelijke partners, veel 
meer in de rol als facilitator, advi-
seur en ondersteuner voor de inwo-
ners gaan fungeren. De gemeente 
wil wat ons betreft in al zijn oprecht-
heid de inwoners centraal gaan zet-
ten in De Ronde Venen. 

De handschoen aangepakt 
Dit mooie gebaar mogen wij als in-
woners natuurlijk niet aan ons voor-
bij laten gaan. De handschoen die 
de gemeente ons als inwoners aan-
reikt hebben wij dan ook aange-
pakt. Wij hebben de rol op on-
ze genomen en gaan de uitdaging 
aan om de inwoners van De Ron-
de Venen te gaan verbinden. On-
ze intentie daarbij is zeker niet om 
het wiel opnieuw uit te gaan vinden 
en alle reeds bestaande (inwoners, 
buurt en wijk en andere) initiatieven 
aan de kant te schuiven. In tegen-
deel we willen juist al deze initiatie-
ven verbinden en versterken tot een 
sterk collectief wat echt een stem 
gaat krijgen binnen de gemeen-
tegrenzen. Dat heeft er toe geleidt 
dat wij het initiatief hebben geno-
men om een Inwonerscollectief De 
Ronde Venen te gaan opzetten. De 
doelstelling van dit Collectief moet 
zijn dat er een onafhankelijke inwo-
ners beweging in gang wordt ge-
zet die alle belangen van de inwo-
ners van De Ronde Venen gaat be-
hartigen, versterken en ondersteu-
nen. Dus geen politieke en/of cul-
turele kleur, maar een onafhankelijk 
collectief van en voor alle inwoners 
van De Ronde Venen. 

De nieuwe route
Voor dit proces is het wel nodig om 
ook anders te gaan denken dan tot 
op heden gebruikelijk was. Dit an-
dere denken bleek niet iets nieuws 
onder de zon te zijn. Er is name-
lijk een landelijke beweging gaan-
de die een nieuwe route voorstelt. 
Deze nieuwe route sluit perfect 
aan bij het gedachtengoed van de 
maatschappelijke agenda van de 
gemeente. Het is dus ook van be-
lang dat wij als inwoners ook anders 
moeten gaan denken. Niet achter-
over gaan hangen en afwachten. 
Maar veel bewuster worden dat er 
van ons als inwoners ook initiatief 
wordt verwacht. Het boek “De nieu-
we route” van Anke Siegers geeft 
duidelijkheid over de nieuwe inzich-
ten die nodig zijn om samen te kan-
telen. Wij hebben dit boek gelezen 
en zijn naar een bijeenkomst ge-
weest van Nederland Kantelt. Via 
deze stichting wordt zichtbaar ge-
maakt hoe groot, breed en positief 
de vernieuwingsbeweging in Ne-
derland is. Met Nederland Kantelt 
willen zij een antwoord geven op de 
vraag ‘hoe kunnen we samen bou-
wen aan een leuker, mooier, duur-
zamer en energieker Nederland?’ 
Dit sprak ons als inwoners van De 
Ronde Venen erg aan en voelde bij 
ons als een stukje (h)erkenning van 
onze eigen gedachtengoed. Dit al-
les gaf ons nog meer energie om 
de ingeslagen route om een inwo-
nerscollectief binnen de gemeente 
neer te gaan zetten. Omdat de ge-
meente ook de nieuwe route om-
armt als uitgangspunt van nieuw 
beleid konden zij zich ook achter 
het idee scharen van een onafhan-
kelijke inwonerscollectief. Zij heb-
ben dan ook gestimuleerd om actie 
te ondernemen om dit van de grond 
krijgen en inwoners te gaan mobili-
seren. De schrijfster Anke Siegers is 

overigens door de gemeente uitge-
nodigd om op 23 januari in de Boei 
te komen uitleggen wat de nieuwe 
route precies inhoudt. Alle inwoners 
zijn van harte welkom om te komen 
luisteren. 

Een hele klus en behoorlijke uit-
daging
Makkelijk gezegd maar zo een-
voudig is het in de praktijk natuur-
lijk niet. Een inwonerscollectief op-
zetten doe je niet zomaar even! Dat 
kost heel veel tijd en energie. De 
ervaring is dat er op ons pad toch 
hobbels overwonnen moeten wor-
den die niet zomaar door onszelf 
opgelost kunnen worden. Daar heb-
ben we steun en hulp bij nodig. In 
eerste instantie verwachten wij wel 
de ondersteuning van de gemeente. 
Dat blijkt in de praktijk niet zo een-
voudig. Gezien het feit dat we onaf-
hankelijk willen zijn en de gemeente 
dit ook ondersteunt is de oplossing 
nog niet gevonden. Wij zijn dan ook 
samen met de gemeente nog zoe-
kende naar een goede samenwer-
king om een onafhankelijk collectief 
van de grond te krijgen. 

Burgers in Restaurant Burgerlijk
Het is duidelijk dat er heel veel 
kracht voor nodig. Inwonerskracht 
wel te verstaan. Wij hebben dus 
de steun van de inwoners ook kei-
hard nodig. Dus leek het ons goed 
om al in een vroeg stadium inwo-
ners te informeren en te mobilise-
ren. In feite willen we alle inwoners 
bereiken en gaan informeren. Het 
leek ons verstandig om als eerste 
stap om met bewoners in contact te 
komen een try-out te gaan houden 
voor inwonersbijeenkomsten. We 
hebben hiervoor twee pilotbijeen-
komst in Restaurant Burgerlijk ge-
organiseerd. Binnen ons eigen so-
ciale netwerk hebben we hiervoor 
inwoners uitgenodigd. De keus van 
het Restaurant was niet helemaal 
toevallig want een toepasselijker 
naam is er natuurlijk niet om inwo-
ners (burgers) bij elkaar te krijgen. 
Bovendien zitten de eigenaren van 
het Restaurant ook in ons sociale 
netwerk. Zij begrepen onze inten-
ties steunden het initiatief en stel-
den hun Restaurant beschikbaar. 
Een mooi gebaar en het helemaal 
geweldig eigenaar Alex zelf aanbod 
om gastheer op de avonden wilde 
zijn. Ook een vorm van meedenken 
en sociaal betrokken zijn die past bij 
de nieuwe route. 

De pilotsbijeenkomsten 
Ruim 50 inwoners hebben wij mo-
gen ontvangen verdeeld over twee 
avonden. Aan de hand van een pre-
sentatie hebben wij informatie ge-

deeld over de kanteling en zijn wij 
in gesprek gegaan met de inwoners. 
Het viel ons op dat er veel scepti-
sche geluiden waren onder de in-
woners over de goede intenties van 
de gemeente. Het verleden spreekt 
niet in het voordeel van de gemeen-
te. Het vertrouwen is bij een aantal 
inwoners weg. Juist dat vertrouwen 
is één van de pijlers om de kante-
ling te doen slagen. Samenwerking 
en wederzijds respect moet het uit-
gangspunt zijn. Hier ligt dus een 
belangrijke uitdaging voor de ge-
meente om het vertrouwen van de 
inwoners te winnen. Dit is ook de 
reden dat de gemeente ons initiatief 
als onafhankelijke partner steunt. 
Wij geloven dan in de goede be-
doelingen en denken dat het ver-
trouwen van de inwoners gewon-
nen kan worden. Het waren abso-
luut twee nuttige avonden waar veel 
informatie over en weer werd uitge-
wisseld. Waar inwoners enthousiast 
werden, aangaven ons te willen on-
dersteunen en daar waar nodig een 
handje te willen helpen. Maar ook 
waar vertegenwoordigers van wijk 
en buurteams aangaven dat ze met 
ons in gesprek willen over hun er-
varingen. Dat is waar wij natuur-
lijk naar toe willen. Dat er wat gaat 
leven onder de inwoners, dat we 
krachten gaan bundelen en dat we 
gaan verbinden en elkaar gaan ver-
sterken. 

Stappen maken in 2018 
We kunnen stellen dat dit een eer-
ste stap was in de (R)Evolutie van 
De Ronde Venen. Het zal een lan-
ge weg zijn om uiteindelijk het ge-
zamenlijke doel te gaan bereiken. 
De gemeente en maatschappelijke 
partners moeten nog stappen ma-
ken. Maar ook de inwoners moeten 
zich bewust zijn dat zij mee moeten 
gaan denken en doen. Steun in wel-
ke vorm dan ook is belangrijk om 
een inwonerscollectief neer te zet-
ten die er echt toe doet. Als de in-
woners het laten afweten dan gaat 
deze hele kanteling mislukken en 
blijft alles bij het oude. Dat moeten 
wij al inwoners niet willen. Doelstel-
ling is dan ook dat we in 2018 vol 
gas gaan geven om het inwoners-
collectief samen sterker te maken. 
We laten ons niet remmen. We heb-
ben de trein in gang gezet en ieder-
een kan er opspringen. We zitten op 
het goede spoor. 

Blijf ons volgen
Dit is onze eerste uiting in de media 
en zeker niet de laatste. We zijn van-
af 2018 voornemens om geregeld 
van ons te laten horen. Het inwo-
nerscollectief moet gaan leven in de 
gemeente en voor iedereen zicht-
baar zijn. Daarvoor gaan we on-
der andere een website de lucht in 
gooien, zullen we van ons laten ho-
ren via de lokale media, sociale me-
dia en zoeken we de inwoners ook 
persoonlijk op. Wil je het inwoners-
collectief De Ronde Venen volgen, 
steunen en/of helpen groter te wor-
den laat het ons weten via drv@in-
wonerscollectief.nl.“, was getekend 
Henk en Peter.

Lions erwtensoepactie 
voor de wensboom 
De Ronde Venen - Ook zaterdag 
20 januari 2018 komt de Lions club 
Abcoude-Baambrugge weer huis-
aan-huis voor de verkoop van heer-
lijke erwtensoep met worst. Met de-
ze traditionele actie worden al ja-

ren organisaties gesteund die zich 
inzetten voor een maatschappelijk 
doel. In eerdere jaren is onder an-
dere meegewerkt aan het jaarlijkse 
uitje van de Ouderen Belangen Ver-
eniging en werd bijgedragen aan 

CDA DRV bracht brandweer 
en politie oliebollen
De Ronde Venen – Zoals elk jaar 
heeft het CDA De Ronde Venen de 
brandweer en de politie, oliebollen 
en appelflappen gebracht. Fractie-
voorzitter Rein Kroon: “het is al jaren 
een traditie van ons, dat wij de men-
sen die dag en nacht voor ons klaar 
staan voor onze veiligheid, een blijk 

van waardering geven”. ‘Altijd lekker’ 
aldus de politie en brandweer: ‘het is 
mooi om te zien dat het CDA fractie 
elk jaar weer langs komt om de over-
heerlijke oliebollen te brengen, niet 
alleen in het verkiezingsjaar. We gaan 
er van genieten en hopen met elkaar 
op een veilige en rustige nacht’.

de Voedselbank, Scouting Abcou-
de, wensstichting Oppepper4all, de 
plaatselijke IJsclubs, het Dorpshuis 
in Baambrugge en de Abcouder 
Harmonie. Deze keer staat de op-
brengst van de soepactie in het te-
ken van stille noden en langgekoes-
terde wensen voor dorpsgenoten in 
Abcoude en Baambrugge. Wensen 
kunnen kenbaar gemaakt worden 
op de Lions wensboom die in de 
supermarkt PLUS Koot in Abcoude 
staat, vanaf 30 december 2017 tot 
en met 20 januari 2018. De HUBO 
en de Readshop hebben er ook aan 
meegeholpen. Het kan gaan om een 
wens die wat geld kost, of ‘in natu-
ra’ waar de Lions hun tijd en ener-
gie in stoppen. Ook is er een virtue-
le wensboom op de website van de 
Lions waar wensen gedeponeerd 
kunnen worden.

Wensboom
Wat gebeurt er met een wens in de 
wensboom? In januari 2018 wordt 
er elke week één gekozen die de Li-
ons wil proberen te vervullen. Wen-
sen worden uiteraard zorgvuldig en 
vertrouwelijk behandeld en na se-
lectie wordt het vervolg met de aan-
vrager besproken. Desgewenst kan 
de indiener anoniem blijven. Waar-
op worden wensen beoordeeld? 

Maatschappelijk en sociaal aan-
sprekend, haalbaar en uitvoerbaar, 
niet passend bij de reguliere instan-
ties, urgent, en een duidelijk resul-
taat van de inspanning of bijdra-
ge. Niet- of beperkte financiële ver-
zoeken hebben de voorkeur, en ook 
eventuele bereidheid mee te helpen 
of bij te dragen vergroot het aantal 
wensen dat gehonoreerd kan wor-
den. 
Erwtensoep
De heerlijke erwtensoep is op 20 ja-
nuari weer diepgevroren en kan na 
aankoop ook de vriezer in om er la-
ter van te genieten. De prijs voor 
een liter soep bedraagt 5 euro. Al-
le praktische informatie over be-
zorgtijden, vaste afhaalpunten en 
de mogelijkheid om online soep te 
bestellen staat op de website: www.
lions-abcoude-baambrugge.nl.  In-
formatie is ook te vinden op de Fa-
cebookpagina www.facebook.com/
LionsAbcoudeBaambrugge. 

De Lions club Abcoude-Baambrug-
ge bestaat uit zo’n 25 mensen met 
verschillende beroepen en interes-
ses. Twee maal per maand komen 
ze bij elkaar. Naast vriendschap en 
belangstelling voor elkaar, willen zij 
zich dienstbaar maken aan de sa-
menleving en hun leefomgeving.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Verslechtering van het open-
baar vervoer in Mijdrecht

Janskerk

Een prijzig ongelukje

Van de een op de andere dag zijn 
er vier bushaltes waar goed tot 
zeer goed gebruik van werd ge-
maakt (waaronder halte Pr. Mar-
grietlaan) komen te vervallen. Het 
traject van de bus door Mijdrecht, 
waar deze halten aan lagen, is 
opgeheven. Je bent nu, voor de 
bus richting Uithoorn/A’dam, in 
een zo grote plaats als Mijdrecht, 
aangewezen op een zeer beperkt 
aantal halten, t.w. halte Bozenho-
ven, Rondweg of Hofland, waar-
langs nu twee lijndiensten rijden, 
de 130 van Synthus en de 340 van 
Connexxion. Wat een grote af-
stand hebben veel busreizigers nu 
te overbruggen naar de halte; 
het kan wel een half uur duren 
eer je van je huis bij een van de 
voornoemde bushalten bent aan-
gekomen. Dit betekent voor de 
voormalige gebruikers van de op-

geheven halten veel ongemak of 
noopt hen zelfs tot het afzien van 
het gebruik van de bus richting 
Uithoorn/A’dam. Ik snap werkelijk 
niet dat de politiek hier geen stokje 
voor heeft gestoken, het zou nota 
bene niets extra’s hebben gekost 
om de bus het oude traject te la-
ten rijden. Goed openbaar vervoer 
wordt toch belangrijk gevonden? 
Dat valt in Mijdrecht met deze ver-
slechtering niet te merken. Dat nu 
vrijwel alle buslijnen (ook de bus-
sen naar Woerden, A’dam-Z.O., 
Hilversum, e.d.) een halte hebben 
op de Rondweg schept daar ook 
nog eens een gevaarlijke ver-
keerssituatie, want de Rondweg is 
niet berekend op de huidige grote 
stroom van aankomende en ver-
trekkende bussen.

Adrie Rekelhof

Ongelooflijk zoals de Janskerk 
achter hoge muren schuil gaat. 
Action en Boni zijn zo belangrijk! 
Maar nog erger, om het Kerk-
plein te verkopen! Als Rank ker-
ker (PKN) na enkele gesprekken, 

bezwaar gemaakt. Een kleine 
belangrijke groep mensen, ne-
men voor de hele gemeente een 
besluit. Dat kan toch niet!

Mevrouw N. Ouwerkerk

Het gebeurde ruim een week 
geleden op een koude, regen-
achtige en donkere ochtend in 
alle vroegte. Met mijn jas goed 
dichtgeknoopt en de kraag hoog 
opgetrokken, even gauw de volle 
vuilniszak in de ondergrondse 
vuilcontainer gooien. De afvalpas 
op de paslezer gelegd en oeps .  
.  .  .  ., door de nattigheid glijdt 
de pas in de inmiddels geopende 
container. Precies langs de zij-
kant, recht naar beneden door 
de smalle gleuf die zich daar 
bevindt, terwijl de vuilniszak nog 
keurig wachtte op mijn bevel (het 
sluiten van het deksel) om zich 
daarna in de “diepte” te storten. 
In dit geval kwam het goed uit dat 
ik het nummer van de pas en het 
telefoonnummer van de betref-
fende afdeling van de Gemeente 
indertijd van het plastic kaartje 
had overgenomen en dat op een 
leeg plekje in de Gemeentegids 
had genoteerd. Toen het betref-
fende telefoonnummer gebeld 
en wat een verademing; ik kreeg 
direct een (echte) dame aan de 
lijn en niet zoals tegenwoordig 

vaak het geval is, een robotstem 
die je vraag maar steeds niet be-
grijpt en je dan uiteindelijk toch 
nog met een (echte) medewerker 
doorverbindt. Ik heb de dame uit-
gelegd hoe ik de pas ben kwijt-
geraakt en dat het hier dus geen 
verduistering c.q. fraude betreft. 
(de pas is namelijk eigendom 
van de Gemeente) Twee dagen 
later al vond ik de nieuwe afval-
pas in de brievenbus, waarvoor 
ik bovengenoemde dame bij de-
zen alsnog vriendelijk bedank. 
Bij de pas zat ook een rekening. 
Uit die rekening kon ik opmaken 
dat aan het verloren gaan van de 
oude pas en het gebruik van de 
nieuwe, geen kosten verbonden 
zijn maar dat er wel � 15.00 aan 
administratiekosten moet wor-
den betaald. En dat vind ik toch 
wel wat veel. Vanzelfsprekend 
ben ik blij met de snelle toezen-
ding van een vervangende pas 
en dat maakt dan weer gelukkig 
veel goed!
 
Martin de Klark
Mijdrecht
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Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 5 januari 2018 om fraaie prij-
zen in Café de Merel Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen, Er worden 
vier ronden van zestien giffi es ge-
speeld en dan worden  de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Tel. van Café de Merel 
is 0297-263562, Arkenpark Mur 43,  
Vinkeveen, E-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de  

nieuwe prijsklaverjascompetitie 
voor 2018 5 en 19 januari, 2 en 16 
februari, 2, 16 en 30 maart, 13 april, 
11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 ju-
li. Alle datums onder voorbehoud . 
De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt:
1. Sonja v.d.Waa  7338 punten
2. Cees Lof  6935 punten
3. Brenda Hokdbergen 6790 punten
4. Greetje Veraar  6722 punten
5. A. van Scheppingen 6584 punten

En de poedel prijs was deze avond 
voor Frans Bierstekers met 5019.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op 28 december werd 
de tweede ronde van de nieuwe 
wintercompetitie gespeeld. De han-
den hadden de spellen wel heel erg 
divers geschud wat leidde tot veel 
vuurwerk in de biedingen. Met als 
gevolg dat er knallers en prachtige 
vuurpijlen van uitslagen werden ge-
zien aan het einde van de rondes. 
De jury van dit vuurwerk verdeelde 
de punten en kwam tot de volgen-

de uitslagen: A-lijn: 1. Jan Bunnik 
& Corry Twaalfhoven 64,69%, 2. Ton 
Verlaan & Henk Buijs 59,79% en 3. 
Richard van Heese & Hans Leeuwe-
rik 58,54%. B-Lijn: 1. Gerda van Du-
ren & Tiny Zwebe 60,42%, en Diny 
de Haas & Ria Versteeg  ook 60,42% 
en 3. Wim & Trees Versteeg 59,90%. 
BVM wenst u en haar leden een 
voorspoedig 2018 met veel bridge-
plezier.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Ik ben een plantenmens. Bloei-
ende planten kunnen mij echt 
blij maken. Alleen zijn er daar 
nu niet zoveel van, op een en-
kel madeliefje, paardenbloem, 
vogelmuur of witte dovenetel na.
Nu er minder bloeit en er min-
der groen te zien is, zijn er an-
dere organismen die extra op-
vallen. En dat zijn de mossen en 
korstmossen. Ook die kunnen 
de mooiste kleuren hebben. Kijk 
maar naar de foto’s die ik deze 
week in mijn tuin maakte. Mos-
sen zijn sporenplanten en ko-
men al langer op aarde voor dan 
de bloemplanten, zelfs al lan-
ger dan andere sporenplanten 
(varens en paardenstaarten). In 
Nederland komen wel zeshon-
derd soorten mos voor! Ze plan-
ten zich voort met sporen die ge-
vormd worden in het sporenkap-
sel. Mossen zijn echte planten 
met hun stengels en blaadjes. 
Maar ze hebben geen wortels: 
ze hechten zich met zogenaam-
de rhizoïden vast aan de onder-
grond. Die ondergrond kan heel 
divers zijn. Er zijn mossoorten die 
leven op stenen of daken, ande-
re leven op bomen, dood hout, 
klei, zand of zelfs onder water. 
Mossen hebben belangrij-
ke functies in de natuur. Er zijn 
soorten die stuifzand binden 
of erosie tegengaan. Mos kan 
een ideale plek zijn voor andere 
planten om te ontkiemen, omdat 
het er lekker vochtig is. Piepklei-
ne dieren kunnen er een schuil-
plek vinden. En wat te denken 

van veenmos? Dat is heel be-
palend geweest voor ons ge-
bied, want uit veenmos is veen 
gevormd. Korstmossen zijn niet 
verwant aan mossen. Een korst-
mos is een samenlevingsvorm 
van een schimmel en een alg. 
De alg is een miniplantje dat 
net zoals alle andere planten 
suikers maakt via fotosynthe-
se. De schimmel beschermt te-
gen uitdrogen, vraat en UV-stra-
ling. Korstmossen hebben geen 
blaadjes en komen in verschil-
lende kleuren voor: grijs, oran-
je, geel, bruin, zwart en rood. Ze 
kunnen worden ingedeeld naar 
de ondergrond waarop ze groei-
en. Er zijn soorten die op boom-
schors groeien; sommige zelfs 
maar op één boomsoort. Ande-
re soorten groeien op steen. Er 
zijn soorten die overal op groei-
en, zelfs op plastic. In Nederland 
komen meer dan zeshonderd 
soorten voor! We gebruiken ze 
als meetinstrument voor lucht-
verontreiniging. Er zijn name-
lijk soorten die heel gevoelig zijn 
voor zwaveldioxide of ammoniak 
in de lucht. Kijk deze winter, als 
het niet sneeuwt uiteraard, eens 
naar deze kleine organismen en 
de grote verscheidenheid ervan. 
Gewoon in park of tuin, maar 
ook in bos of duin. Veel plezier 
daarmee. (En natuurlijk ook veel 
ander natuurplezier in 2018 toe-
gewenst!)

Ineke Bams
IVN-natuurgids

Mossen en korstmossen

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Vraag douaniers het hemd van het lijf
Reis veilig, bewust en 
gezond op de Vakantiebeurs
Regio - Reizen is leuk en nog leu-
ker met een goede reisvoorberei-
ding. Om het voor reizigers makke-
lijker te maken, hebben verschillen-
de partijen, waaronder de Douane, 
GGD en Ministerie van Buitenland-
se Zaken, de handen ineen gesla-
gen op de Vakantiebeurs. Van 10 tot 
en met 14 januari 2018 krijgen be-
zoekers antwoord op al hun vragen 
rondom inentingen, reispapieren, vi-
sa, verzekeringen en veiligheid. 

NL Reist Plein 
Weten wat voor souvenirs je mee 
mag nemen van je vakantiebestem-
ming? En waarom sommige dingen 
verboden zijn? Zien hoe een hond 
met zijn neus van alles kan opspo-
ren, hoe goed het ook verstopt is? Of 
testen of die gouden ring inderdaad 
echt goud is? Bezoekers krijgen op 
deze vragen en meer antwoord op 
het NL Reist Plein in hal 8 op de Va-
kantiebeurs. Daar zijn onder ander 
de Douane, GGD, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl), 
Koninklijke Marechaussee, GWK, 
KLM Health Services en Ministerie 
van Buitenlandse Zaken aanwezig 
en geven uitleg, demonstraties en 
presentaties. 

Vaccinaties
Deskundige adviseurs van de GGD 
geven advies over vaccinaties, mala-
riapillen en maatregelen om tijdens 
de reis gezond te blijven. Daarnaast 
is een groot deel van de vakantie-
gangers onbekend met mogelijke ri-
sico’s en veel voorkomende infectie-
ziekten in populaire vakantielanden. 
KLM Health Services informeert be-
zoekers over gezond op reis en geeft 
antwoord op vragen als ‘wat is het 
verschil tussen verplichte en aanbe-
volen vaccinaties?’ en ‘worden vac-
cinaties vergoed?’. Verder geeft de 
Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland uitleg over CITES. Bijna ie-
dereen komt hier bewust of onbe-
wust weleens mee in aanraking. CI-
TES staat voor Convention on Inter-
national Trade in Endangered Spe-
cies of wild fl ora and fauna en re-
gelt de wereldwijde handel in onge-
veer 5.000 beschermde diersoorten 
en 30.000 beschermde plantensoor-
ten. Lang niet iedereen kent de re-
gels, weet welke verplichtingen erbij 
horen en wat de consequenties zijn 
van het overtreden van de regels. De 
Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland praat bezoekers bij over de 
CITES-regelgeving.

Namaakartikelen meenemen 
Bezoekers kunnen daarnaast op de 
Vakantiebeurs douaniers het hemd 
van het lijf vragen. Zij beantwoorden 
vragen als ‘waarom is het niet ver-
standig om een namaak Louis Vuit-
ton te kopen op vakantie?’ of ‘mag 

ik gevonden felgekleurde schelpen 
en koraal mee naar Nederland ne-
men?’ Naast het stellen van vragen 
kunnen bezoekers met een VR-bril 
door de ogen van een Douane-hond 
kijken. Loop bijvoorbeeld op vier po-
ten mee over de bagagebanden van 
Schiphol en snuffel tussen de kof-
fers. Dick Mol, de bekendste dou-
anier van Nederland, vertelt in een 
presentatie ‘Smokkel is van alle tij-
den’ waarom de Douane je bagage 
controleert en waarom dat noodza-
kelijk en nuttig is.

Vakantiebeurs 2018
De Vakantiebeurs is de perfecte af-
trap om alvast in de juiste vakantie-
stemming te komen. Doe inspiratie 
op, plan een leuke stedentrip, waan 
je in de jungle of voel de hitte van 
de woestijn. Twijfelt de vakantiegan-
ger of hij zijn drone moet meenemen 
op vakantie, een compactcamera of 
een spiegelrefl ex? Dat treft, de vrij-
dag van de Vakantiebeurs staat in 
het teken van fotografi e. Fietsva-
kantie? Op de beursvloer is daar-
voor een speciaal plein met reisspe-
cialisten. Op het Urban Terras vertel-
len bloggers uit wereldsteden waar 
reizigers de meest bijzondere plek-
jes in 'hun' stad vindt. En zo gaat het 
nog even door op de Vakantiebeurs. 
De Vakantiebeurs helpt bezoekers 
aan de beste ideeën voor een fan-
tastische vakantie. De Vakantie-
beurs wordt van 10 tot en met 14 ja-
nuari in de Jaarbeurs in Utrecht ge-
houden. Meer informatie op vakan-
tiebeurs.nl 

Lezersactie
Voor u, de lezer van de Nieuwe 
Meerbode is er de kans dat u gra-
tis naar deze vakantiebeurs kunt. De 
eerste tien lezers die ons een mail 
sturen: redactiemijdrecht@meerbo-
de.nl ontvangen van ons een mail 
terug met daarin een unieke code, 
waarmee u zich kunt aanmelden bij 
de vakantiebeurs en een gratis toe-
gangsbewijs ontvangt. Dus alleen 
een mailtje, niet bellen… en als u 
niet binnen 24 uur een code ont-
vangt, was u niet bij de eerste tien 
aanmelders. 

Foto’s: vakantiebeurs

VVD zet (brandweer)vrijwilligers in 
het zonnetje
De Ronde Venen - Afgelopen 
week heeft VVD De Ronde Venen 
de brandweerkazernes in Mijdrecht, 
Wilnis, Vinkeveen en Abcoude be-
zocht. De korpsleden zijn harte-
lijk bedankt voor de inzet die zij ook 
dit jaar weer verricht hebben voor 
de inwoners, bezoekers en onder-
nemers. De VVD is trots op het feit 
dat iedereen bij nacht en ontij op 
deze vrijwillige professionals kun-
nen rekenen die hun taak vol pas-
sie uitvoeren. Recent landelijk on-
derzoek toont deze passie ook aan. 
Ook komt uit het onderzoek naar vo-

ren dat het van belang is om scherp 
te blijven toezien op de mogelijkhe-
den voor lokaal maatwerk, directe 
betrokkenheid bij (beleids)verande-
ringen en maatschappelijke binding 
binnen de geregionaliseerde brand-
weerorganisatie. De VVD zal dit ook 
expliciet doen. Het is van groot be-
lang dat de vrijwilligers gemotiveerd 
blijven en worden gefaciliteerd om 
hun werk goed uit te kunnen voe-
ren. Dit keer was er geen taart om 
te overhandigen maar een passend 
biertje en een verfrissend VVD-wa-
tertje voor dienstdoende korpsleden. 

De Ronde Venen - De kerstperi-
ode wordt vaak gebruikt om terug 
te kijken. Dat hebben wij van De 
Nieuwe Meerbode ook gedaan. 
In dit geval met Anco Goldhoorn, 
wethouder namens Ronde Venen 
Belang. In zijn portefeuille zitten 
veel onderwerpen waar het afge-
lopen jaar nu en dan veel over te 
doen is geweest. In die tijd gaf de 
wethouder weinig en geen com-
mentaar, maar nu in alle rust even 
zijn uitleg. Dit doen we in drie de-
len. Deze week deel 1.

Je bent nu ruim 3 jaar wethou-
der. Hoe bevalt dat eigenlijk?
‘Het bevalt me uitstekend. Na acht 
jaar in de raad is dit een plek waar 
je echt aan knoppen kan draaien, 
echt iets betekenen, veranderin-
gen in gang zetten.’ 

Welke veranderingen bedoel 
je?
‘De belangrijkste is toch het be-
trekken van inwoners en onder-
nemers bij het beleid. Dat is een 
heel mooi proces. Je kunt je vast 
nog wel herinneren dat plannen 
en beleid door de gemeente wer-
den gemaakt en daarna konden 
inwoners er nog wat van vinden. 
Tegenwoordig gaat het heel an-
ders. Op allerlei terreinen worden 
zaken nu samen met inwoners of 
maatschappelijke partners opge-
pakt. En daardoor heel vaak met 
succes’. 

Noem daar eens een paar 
voorbeelden van?
‘Het hondenbeleid en groenbeleid 
zijn voorbeelden die heel dicht bij 
de inwoners staan, bijna in de ei-
gen achtertuin. Bij het hondenbe-
leid bijvoorbeeld zijn alle honden-
bezitters uitgenodigd. Samen met 
hen is bepaald waar vuilnisbak-
ken met “poepzakjes” geplaatst 
moeten worden. Bij het groenbe-
leid zijn inwoners uitgenodigd om 
mee te denken hoe hun buurt en 
straat qua groen er uit moet zien. 
Maar ook op ander gebied zijn er 
voorbeelden. Neem nou de leeg-
stand van winkels in Mijdrecht. 
Samen met eigenaren en winke-
liers is dit probleem aangepakt en 
omgebogen in een enorm aan-
trekkelijk winkelgebied. Nog iets 
verder bij de inwoner vandaan is 
de Maatschappelijke Agenda tot 
stand gekomen’. 

Maatschappelijke Agenda? 
Een term die lang niet iedereen 
zal begrijpen
‘Ja, dat begrijp ik. De maatschap-
pelijke agenda geeft eigenlijk de 
uitgangspunten en thema’s van 
de transformatie van het socia-
le domein weer. Sinds 2015 zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor 
Jeugdzorg, Wmo en de Participa-
tiewet. Elke gemeente is vrij om 
in te vullen hoe zij de taken uit-
voeren. En hoe we het uitvoeren, 
hebben we samen met een groot 
aantal maatschappelijke partners 
op papier gezet. Dat noemen we 
de Maatschappelijke Agenda. 
Het belangrijkste is dat we de in-
woner centraal stellen, dus niet 
meer denken vanuit de gemeente 
of vanuit de hulpverlening, maar 
uitdrukkelijk kijken naar de ech-
te behoefte van de inwoner. En 
daar invulling aan geven doen we 
samen met de maatschappelijke 
partners’. 

Maatschappelijke partners?
‘Ja, weer zo’n ambtelijke term he? 
Maatschappelijke partners zijn 
bijvoorbeeld de bibliotheek, Cen-
trum voor Jeugd en Gezin, Tym-
paan de Baat , Kwadraad, huis-
artsen en zo zijn er nog meer or-
ganisaties. Samen met deze or-
ganisaties hebben we beschre-
ven wat en hoe we dat voor on-
ze inwoners willen bereiken met 
de zorg en ondersteuning in on-
ze gemeente. De Maatschappelij-
ke Agenda dus’. 

En wat is nu het voordeel?
‘Nou, door het samen te benoe-
men nemen de maatschappelij-

ke partners ook verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering. Je hebt 
dus een heel groot draagvlak ge-
creëerd, maar ook draagvlak en 
benut je de mogelijkheden om de 
uitvoering aan te pakken. Uitein-
delijk gaat het dus veel sneller en 
beter voor de inwoner’.

Hoe staat het eigenlijk met de 
mensen die bij PAUW werken?
‘Laat ik goed even uitleggen 
waar we het dan over hebben. 
Dit om misverstanden te voorko-
men.Mensen bij PAUW, zijn men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt en die noemen we 
Wsw-ers. De begeleiders van de-
ze mensen zijn ambtenaren in 
dienst van PAUW. Mijn inzet is al-
tijd in het belang van de betrok-
ken mensen, vooral de Wsw-ers 
geweest en dat zal ook zo blij-
ven. Iedereen bij PAUW, zowel 
de Wsw-ers als de ambtenaren, 
krijgt een werkgarantie en zoals 
het er nu naar uitziet kan iedereen 
op de zelfde plek blijven werken. 
Dit geldt zeker voor de mensen 
met een Wsw-indicatie, de men-
sen waar het tenslotte om draait. 
Verder ben ik heel blij dat de ge-
meente Stichtse Vecht het huidi-
ge gebouw in Breukelen wil aan-
kopen en de activiteiten daar wil 
voortzetten. Daar werken 7 inwo-
ners uit onze gemeente, die daar 
ook kunnen blijven werken’. 

Dat ziet er dan wel heel anders 
uit dan een paar maanden ge-
leden 
,Ja, dat lijkt zo,, maar dat is niet 
zo. In diverse kranten zijn berich-
ten verschenen, ook in de Nieuwe 
Meerbode, waarbij het leek dat 
het ten koste ging van de men-
sen die bij PAUW werken en het 
PAUW-bedrijf moest worden op-
geheven. Maar dat is nooit de in-
zet geweest., 

Maar zo leek het toch ook?
‘Nee, werkelijk niet. Maar het is 
ook een zeer complexe problema-
tiek, die is voortgekomen uit de in-
voering van de Participatiewet. Wij 
hebben dat niet bedacht, dat is in 
Den Haag gebeurd. Zoals ik al zei, 
zet ik de belangen van de men-
sen die bij PAUW werken voor-
op. Daarom was ik en ik ben dat 
nog steeds trouwens, er van over-
tuigd dat we de Participatiewet in 
deze gemeente voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
het beste vormgeven. Niet alleen 
voor de huidige Wsw-ers, die bij 
PAUW werken, maar voor alle in-
woners die met de participatiewet 
te maken hebben of krijgen. Zo-
wel nu, als in de toekomst. On-
danks de negatieve berichtgeving 
heb ik wel doorgezet. In het be-
lang van al onze inwoners’. 

Negatieve berichtgeving, de 
pers is toch onafhankelijk? 
‘Laat ik hier erg duidelijk over zijn. 
Wij mogen hier in De Ronde Ve-
nen blij zijn dat we 3 kranten en 
een lokale omroep hebben. In veel 
gemeenten is er nooit pers bij de 
raadsvergaderingen aanwezig en 
wordt de politiek niet door de pers 
gecontroleerd. Hier gelukkig wel.’

Dan heb je toch niets te kla-
gen? 
‘Ik klaag ook niet en als ik al een 
reden tot klagen zou hebben, dan 
moet ik dat bij mezelf zoeken. Dan 
heb ik niet duidelijk genoeg ge-
maakt hoe de vork in de steel zat, 
dat het gekozen scenario het bes-
te is voor de mensen. Ik kon en 
wilde ook niet ingaan op de peti-
tie. Ik wilde namelijk niet over de 
ruggen van de Wsw-ers een dis-
cussie voeren in de media. Maar 
laten we niet alleen terugkijken, 
maar vooral vooruitkijken. Al-
le mensen een werkgarantie en 
vaak ook nog op dezelfde plek als 
men nu werkt. En dan al die an-
dere mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Met de gekozen 
systematiek kunnen wij hen opti-
maal ondersteunen. (Vervolg vol-
gende week)

ke partners ook verantwoordelijk-

In gesprek met  
ANCO GOLDHOORN 
(DEEL 1)
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