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RENTE 10 JAAR VAST
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 4

60 Jaar huwelijk
is diamant!

Zilveren jubileum Stichting
de Bovenlanden druk
bezocht en leerzaam
De Ronde Venen – Zaterdag jl.
vierde Stichting De Bovenlanden uit

De Ronde Venen haar 25-jarig bestaan met een gezellige en zeer leer-

zame feestmiddag aan de Gagelweg
in Wilnis. Het feest was voor ieder-

Mijdrecht - De vorige editie van deze krant publiceerde op de voorpagina het platina huwelijk van Jan en
Corrie van Lammeren uit Mijdrecht.
In de aanhef bleek daarin een foutje te zijn geslopen. 60 Jaar huwelijk
is diamant en geen goud. Een fiks
aantal lezers maakte ons daarop
opmerkzaam. Waarvoor onze dank.
Overigens blijft 70 jaar getrouwd zijn
met elkaar wel een platina huwelijksverjaardag. Onze redacteur had
zich tijdens de samenstelling van het
artikel even ’verloren’ tussen al die
juweeltjes. Bij deze zijn excuses!

een die de Stichting een goed hart
toedraagt, en gezien de vele aanwezigen is dat zeker het geval. Er was
ook van alles te doen en natuurlijk
had het meeste met de natuur te
maken. Het was leerzaam en heel
gezellig. In de krant laten we op twee
fotopagina’s zien wat er allemaal te
doen, te zien en te beleven viel.

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,2%!!!
FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

10 CM SLANKER
BINNEN 4 WEKEN?
Het kan bij Amstelhof!

Wilnisse feestweek weer voorbij

Anderhalve kilometer klompenrace
weer een spektakel
Wilnis – De Wilnisse feestweek is
weer voorbij. Vanaf vorige week
woensdag tot en met zaterdag was
er weer van alles te beleven in het
Wilnisse. Woensdagavond werd voor
het tweede jaar de klompenrace gelopen. Onder luid gejuich van honderden belangstellenden werd deze
race afgelegd en aangezien lopen
op klompen voor velen al moeilijk is,
begrijp je dat bij hardlopen het er nu
en dan hilarisch aan toe kan gaan.
De afstand die afgelegd moest worden was anderhalve kilometer en
van de 16 deelnemers (dit jaar alleen
maar mannen) was Bertus Vrielink
de winnaar. In acht minuten liep hij
de afstand. Aiko Walderveen werd
tweede en Kevin Oostveen derde.
Ze ontvingen een gouden, een zilveren en een bronzen klomp.
(foto Herman van Soest)

Meer informatie:

www.amstelhof.com/slimbelly
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Ontdek en ontwikkel je talent met
Brede School activiteiten!
De Ronde Venen - De vijf Brede Scholen organiseren naschoolse activiteiten voor kinderen in alle leeftijdsgroepen. Er is voor ieder
wat wils met onder andere activiteiten op het gebied van muziek, zang
en dans, creatief, fotografie, videoclip maken, project catwalk, spelen
en bewegen, majorette, ruimtevaart
en sport.
Kinderen kunnen voor een periode
van zes tot acht weken kennisma-

Hypotheken
met vaste
rentepercentages

ken met één van deze activiteiten
en wellicht op die manier ontdekken dat ze over bijzondere, onbekende talenten beschikken. Natuurlijk is het ook gewoon heel erg leuk!
Per Brede School is aan de kinderen een activiteitenbulletin uitgereikt met het aanbod van naschoolse activiteiten. Bij dit activiteitenbulletin zit een inschrijfformulier, waarmee uw kind zich kan aanmelden.
Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Claudia Prange via email: c.prange@stichtingdebaat.nl.
Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen een aantal basisscholen, peuterspeelzalen, naschoolse opvang en welzijnsorgani-

satie De Baat. De activiteiten worden bij de brede scholen aangeboden. Op dit moment zijn er vijf Brede
Scholen, namelijk Present, het Hoflandcomplex, het Molenlandcomplex, Wilnis en Vinkeveen.
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Weer coniferenbranden, nu met schade aan auto’s
Mijdrecht - In de nacht van vrijdag op zaterdag 21 augustus heeft
aan de Houtzaagmolen en Molenwiek brand gewoed in coniferenhagen. In de buurt geparkeerde auto’s
liepen hierbij schade op. Omstreeks
01.30 uur kregen brandweer en politie de melding van brand. Aan de
Houtzaagmolen bleek op twee plekken brand te woeden. Hierbij liepen
zeker twee personenauto’s brandschade op. Even later, rond 01.40
uur, kwam een melding binnen van
brand aan de nabijgelegen Molenwiek. Buurtbewoners hadden het
vuur snel zelf onder controle, waardoor de schade beperkt kon blijven.
Vervolgens zagen brandweerlieden
rookwolken ter hoogte van de Paltrok. Daar bleek een haag, die grenst
aan de eerdere brand aan de Houtzaagmolen, vlam gevat te hebben.
Ook hierbij liepen een aantal personenauto’s brandschade op. Brandweer en politie hebben de branden
in onderzoek.
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Nieuwe Meerbode - 25 augustus 2010
Voorzitter Jan van ’t Riet opent de middag

Zilveren jubileum

Stichting de
Bovenlanden
druk bezocht
en leerzaam
Wethouder Jac Dekker kwam ook even een kijkje nemen

Ook wethouder Jan van Breukelen was van de partij

De kinderen konden zich vermaken met o.a. schilderen
Vervolg van de voorpagina:

Gezellig even bijkletsen met elkaar

Het Rando Ensemble verzorgde de

Aandacht voor de toespraak

Een afgevaardigde van de Rabobank tekent contract

Teun Verkaik schenkt een nieuwe praam aan de Stichting

Teun Verkaik en echtgenote

Vanaf half twee zaterdagmiddag was iedereen welkom
aan de Gagelweg tegenover
nummer 3. Bij binnenkomst
ontving iedereen een programma en een overheerlijke
appel. Op het terrein was er
een hapje en een drankje en
kon je genieten van sfeervolle
muziek. Om twee uur precies
opende de voorzitter van
Stichting de Bovenlanden Jan
van ’t Riet de feestmiddag. In
zijn toespraak legde hij nog
eens uit wat de Stichting in
de loop der jaren heeft gedaan en wat zij nog deed en
doet. Ook vertelde hij dat er
dankzij de adoptie van Legakker, door diverse bedrijven,
zoveel legakkers behouden
kunnen blijven. Deze bedrijven: Alpha BV Wilnis, G Brouwer en Zn uit Wilnis, Johnson
Wax Europlants bv, Reurings
Onroerend Goed bv, VSB

Fonds De Ronde Venen, Auxine Coaching/Communicatie,
Stichting De Klimboom Breukelen, Margreet Kokshoorn
Comm bv, De Nederlandse
Tafelronde Mijdrecht, Ries
van Leeuwen Harmelen, Rotary Club Mijdrecht, Stichting
Strix Aluco, Account X-stra
bv Mijdrecht, Apollo Watermanagement, J van Walraven
Holding, Westhoek Wonen en
Rabobank Rijn en Veenstromen. Deze laatste verlengde
het contract weer met vijf jaar
en tekende dit contract deze
middag.
De heer Teun Verkaik en zijn
vrouw schonken deze middag
officieel een nieuwe praam
aan de Stichting en onthulde
ook de naam: De Bovenlanden. De Stichting op haar
beurt schonk de heer en mevrouw Verkaik een mooie foto
van de praam. ( vervolg pagina elders in deze krant)
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Nieuwe
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

GeMeentelijke bekenDMAkinGen
SeRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
AfVAlbRenGStAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
SpReekuuR cOlleGe
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.
MelDpunt ZORG & OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
ADVieS en Steunpunt
HuiSelijk GeWelD
StAD en ReGiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De
Ronde Venen werkt met servicenormen.
VOORneMen tOt VeRleninG bOuWVeRGunninG Met OntHeffinG/WijZiGinG
beSteMMinGSplAn
ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 26 augustus 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Vinkeveen
Achterbos 36 R5

Oprichten van een recreatiewoning

2010/0271

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c
Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In
de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op
geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar
eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen
ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
AAnVRAGen kApVeRGunninGen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor:
Straatnaam

Soort boom Gemeentelijke bomen

Reden

Mijdrecht
H. Trajectinusstraat

11 lariksen

Herprofileren watergang

De aanvragen liggen van 25 augustus tot 8 september 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze periode kan eenieder schriftelijk zijn of haar reactie op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Wet MilieubeHeeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. Door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is afgegeven aan:
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie op het adres Veenweg 162,
3641 SM in Mijdrecht.
2. Zij op verzoek de vergunning hebben ingetrokken van:
- j. van der neut voor wat betreft het houden van 128 vleesvarkens bij een varkensfok- en mestvarkensbedrijf op het adres Waverveensepad 19, 3645 cl in Vinkeveen.
De stukken met betrekking tot deze beschikkingen genoemd onder 1 en 2 liggen ter inzage van 26 augustus tot en met 7 oktober 2010. Tot en met 7 oktober 2010 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Geen beroep kan worden
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij
naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend
bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat
verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ontwerpen geen
zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van de ter inzage gelegde ontwerpen deze beschikkingen
niet zijn gewijzigd. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook
inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
3. Zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Drukkerij Verweij bv. voor het beëindigen van Flexo-activiteiten en het starten van digitale drukactiviteiten, op het adres communicatieweg 1, 3641 SG in Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een
algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.

Geslaagde Open Dag bij
Stichting ‘Paraplu’

Vrijwilligers meer dan welkom

Knutselclub ’Kinderen
helpen Kinderen’ weer
van start
Mijdrecht - De knutselclub ’Kinderen helpen Kinderen’ in Mijdrecht
gaat in september weer van start.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor kinderen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en
daarbij ook nog een steentje bij te
dragen aan het goede doel. Tevens
is de knutselclub naarstig op zoek
naar een paar enthousiaste vrijwilligers.
De knutselclub aan de Schepenenstraat 9 in Mijdrecht is in 1991 is
gestart door Paulien van der Veen.
In de bijna 20 jaar dat de club bestaat hebben al heel veel kinderen
hun ‘creatieve ei’ kwijt gekund op de
woensdagmiddagen. Naast de doelstelling om kinderen uit Mijdrecht
en omgeving de mogelijkheid te geven om op een leuke creatieve manier bezig te zijn, heeft de knutselclub ook een charitatieve doelstelling. De kinderen maken elke
woensdagmiddag een eigen werkje en helpen daarnaast ook mee aan
de producten die voor de verkoop
bedoeld zijn, zoals wenskaarten.
Pauline van der Veen is nog altijd
zeer enthousiast over het werken
met knutselende kinderen. Ze zegt
erover: “Eigenlijk is dit een duidelijk geval van een uit de hand gelopen hobby. Ooit ben ik bij mij thuis
begonnen om met een paar kinderen uit de buurt op een leuke manier bezig te zijn. Ondertussen beschikken we al een aantal jaar over
een eigen ruimte waar alle benodigde spullen aanwezig zijn. Door
de ervaring die we hebben opgedaan zijn we in staat gebleken om
steeds mooiere dingen te maken. Je
staat er echt versteld van wat er uit
de vingers van kinderen komt. Zo
maken we bijvoorbeeld wenskaarten die we op een paar jaarmarkten verkopen ten behoeve van het
Liliane Fonds. De verkoop van de
wenskaarten vindt ook permanent
plaats op de gemeentelijke servicepunten in Mijdrecht en in de VVV/
Rabobank-vestiging in Wilnis. Vorig
jaar hebben we zo ruim 6000 euro
kunnen overmaken aan het Liliane
Fonds, dat gehandicapte kinderen

in de derde wereld een kans geeft.
Zo zijn we dus ooit tot de naam ’Kinderen helpen Kinderen’ gekomen.“
Vrijwilligers
De organisatie van de ’Kinderen
helpen Kinderen’ knutselclub wordt
volledig door vrijwilligers gedragen.
Naast Paulien van der Veen komen
er elke week een paar volwassenen
bijeen om de kinderen te begeleiden. Paulien van der Veen: ”Het is
echt ontzettend leuk om te zien welke enorme creativiteit er in de kinderen aanwezig is. Dat maakt het
werken met hen ook heel dankbaar
en inspirerend. Mensen die eenmaal
hebben meegedraaid zijn meteen
verkocht en gegrepen door het enthousiasme van onze jonge kunstenaars. Helaas wordt het de laatste
jaren steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die een paar keer tijdens de woensdagen, of op dinsdagen met de voorbereiding, mee willen draaien. Daarom wil ik bij deze
iedereen die een beetje tijd kan missen oproepen om contact met me op
te nemen. Verder zijn vrijwilligers die
willen helpen met de verkoop op de
verschillende beurzen of daar kunnen helpen met onze schminkactiviteiten ook erg welkom. We gaan er
vanaf september weer lekker tegenaan met knutselproducties die passend zijn in de tijd waarin we nu leven. Zeker is dat daar weer hele leuke middagen met mooie producten
uit voort gaan komen.”
Voor kinderen die het leuk vinden
om in volgende seizoen mee te knutselen zijn er nog een paar plaatsen
beschikbaar. Deelnemen kan vanaf 6 jaar en kost maar 10 euro per
maand. Er wordt elke woensdag van
13.30 tot 15.00 uur geknutseld aan
de Schepenenstraat 9 in Mijdrecht,
ingang aan de achterkant flat. Op de
tweede bijeenkomst, die wordt gehouden op 15 september, is er een
open dag en kan iedereen die belangstelling heeft langskomen. Kinderen en nieuwe vrijwilligers kunnen op dinsdag en woensdag bellen
met 06 28 04 04 92 of mailen naar
kinderenhelpenkinderen@casema.
nl.

LCD TV voor Melissa van
de Kroon uit Wilnis
Mijdrecht – Karwei bouwmarkten in
Nederland vieren feest. daarom organiseerde Karwei een Zomercampagne met grandioze prijzen. Mevrouw Melissa van de Kroon bleek

een van de gelukkige winnaars. Zij
mocht uit handen van Bart Fischer,
assistent bouwmarktmanager van
KARWEI Mijdrecht een 32 inch LCD
TV van Philips in ontvangst nemen.

Wilnis - Op zaterdag 21 augustus j.l.
organiseerde de Stichting ‘Paraplu’
een zeer geslaagde “Open Dag”, die
door enkele honderden belangstellende bezocht werd. Ruim 150 bezoekers besloten al meteen zich in
te schrijven voor een cursus of activiteit. Toch zijn niet alle cursussen
en activiteiten al volledig bezet en
zijn er dus nog mogelijkheden voor
inwoners van De Ronde Venen zich
voor een of enkele cursussen of activiteiten aan te melden.
Zo kunnen alle Computercursussen,
de Internetcursus en de cursussen
Digitale foto’s beheren en verwerken nog enkele cursisten gebruiken. Deze cursussen beginnen half
september.
Op donderdagmorgen vindt er een
cursus Patchwork en Quilten plaats
waarvoor nog enkele personen kunnen inschrijven.
De cursus Spaans voor beginners
is volgeboekt, maar voor de andere cursussen Spaans, maar ook
voor de taalcursussen Engels, Italiaans en Frans zijn er nog mogelijkheden voor mensen die snel beslis-

sen zich in te schrijven. Bij een aantal cursussen Tekenen en Schilderen en Aquarelleren bestaan nog
open plaatsen.
Nog volop mogelijkheden bestaan
er voor degenen die een cursus of
workshop Filosofie, Communicatietraining, Tuin- en Plantkunde, Kruiden als Medicijn, Scraptechniek,
Modern Bloemschikken, Kleuranalyse, Sieraden maken, Geur- en zeepcreaties, Meditatie, Werken met Tarotkaarten, Bridgen, Line/dance willen volgen.
Voor de ervaren bridgers is er op
dinsdagavond de mogelijkheid om
hun “sport” uit te oefenen in een
ontspannen en rookvrije sfeer.
Voor meer informatie kan men het
complete programma inzien op de
website
www.stichtingparaplu.nl
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

KWF Kankerbestrijding
zoekt nieuwe collectanten
Wilnis - KWF Kankerbestrijding
gaat al 61 jaar voorop in de strijd.
Sinds de oprichting in 1949 is de
vijfjaarsoverleving bij kanker gestegen van 25 naar 55 procent. Maar
de strijd tegen kanker voeren wij
niet alleen, maar samen! Met collectanten, donateurs, wetenschappers,
artsen, verpleegkundigen, patiënten, patientenorganisaties, bedrijven en heel veel vrijwilligers strijden
wij voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
Om meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, is er veel
geld nodig. Hoe meer collectanten
voor KWF Kankerbestrijding op pad
gaan, hoe meer geld wij tijdens de
collecteweek kunnen ophalen.
Strijd daarom mee en wordt collec-

tant in de week van 6 t/m 11 september. Door een paar uur te gaan
collecteren in de collecteweek van
KWF Kankerbestrijding, kunnen we
meer geld ophalen om onze missie waar te maken: minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Meer geld maakt
meer wetenschappelijk onderzoek
mogelijk om de grote groepen patiënten beter te diagnosticeren, behandelingen op maat te bieden en
een betere nazorg voor deze groter
wordende groep patiënten te bieden.
De collecte wordt dit jaar gehouden
van 6 t/m 11 september. Wilt u zich
aanmelden als collectant? Stuur
dan een email naar jbuur@casema.nl. Meer informatie staat ook op
www.kwfkankerbestrijding.nl.

Open repetities
kinderkoor JOY
Mijdrecht - Het Rooms Katholieke kinderkoor JOY heeft de afgelopen jaren een heuse metamorfose ondergaan. Met een eigentijds
en vlot repertoire van liedjes met
een heldere boodschap (Herman
Boon, Marcel Zimmer, Elly en Rikkert etc.) bezorgt JOY ruim 30 kinderen wekelijks veel zangplezier. Je
hoeft niet gedoopt te zijn of je eerste communie te doen/gedaan te
hebben. Iedereen vanaf groep 3 tot
en met groep 8 is welkom! En JOY
kan best nog wat nieuwe zangers
en zangeressen gebruiken! Ben je

nieuwsgierig? Kom dan op dinsdagavond 24 augustus en dinsdagavond 31 augustus naar de open repetities in de RK kerk. We repeteren
van 18:15-19:15 uur. Alle deelnemers mogen dan op zondag 5 september a.s. meezingen tijdens de familieviering in de kerk. Na deze introductie beslis je of je dit seizoen
wilt blijven zingen bij JOY.
Van tevoren aanmelden is niet noodzakelijk. Voor meer informatie over
JOY kun je bellen: Tel. 286352 of
mailen: rkjeugdkoorjoy@gmail.com.

NVVH-Vrouwennetwerk
De Ronde Venen - Op woensdag
1 september opent NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling De Ronde Venen het nieuwe seizoen met een lezing over de wijzigingen in het Erfen Successierecht sinds 1 januari 2010. Mevr. v.d. Bosch van notariskantoor Fanoy-Forsthövel zal deze lezing houden.
Introducés zijn welkom bij deze le-

zing. Dit is de start van een aantal
activiteiten gedurende ons seizoen
zoals bijvoorbeeld excursies, museumbezoeken, stadswandelingen, lezingen.
Voor ons volledige jaarprogramma kunt u kijken op onze website:
www.nvvh.nl.
Op de site doorclicken naar afdeling
De Ronde Venen.
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Stichting Ontwikkelings

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: 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.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
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 zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. 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
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Samenwerking de ronde venen

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Zaterdagavond a.s. in Uithoorn:

Wederom tropische sfeer
en gezelligheid tijdens de
Tropical Night
Uithoorn – Zoals u misschien vorige week al heft gelezen in deze krant, wordt het zaterdagavond
weer reuze gezellige in Uithoorn. De
gezamelijke horeca zal dan weer de
traditionele Trpical Night organiseren, waarbij er gezellige live muziek
is bij de diverse horecagelegenheden in Uithoorn.
Het feest is vanaf het Oude Spoorhuis aan de Stationsstraat, dan richting Marktplein/Oude Dorp, bij Drinken en Zo en de Gevel, bij Johnny’s
Feestcafe, The Poolshack en River
café in de Julianalaan tot en met café de Herbergh 1883.
Vorige week schreven we al uitgebreid over de bands die bij Drinken
en Zo en Johnny’s Feestcafe, The
Poolshack en het River café gaan
optreden.
De Gevel
Bij café de Gevel treed op de band
Discover. Discover is een band van
6 enthousiaste musici die al jaren
samenspelen. Deze hechte samenwerking hoor je als geen ander terug in de optredens van deze Funk,
Soul en Disco band. De bandleden
zijn allemaal gedreven muzikanten
die al jaren in het vak meedraaien en dat is te horen. Superstrakke grooves van de ritmesectie waar
je als publiek onmogelijk stil bij kan
blijven staan!
De frontlinie van Discover wordt gevormd door 2 top vocalisten die elkaar nauwkeurig aanvullen in alles
wat zij ten gehore brengen.
Steven David is de zanger van Discover en zijn ongelooflijke bereik
is waar menig publiek van achterover slaat. Zwoele laagte en zuivere hoogte is wat deze zanger tot
een ongelooflijke allround vocalist
maakt.
Als men dan is bijgekomen van Steven zijn zangkunsten dan doet Esther Bink er nog een schepje bovenop. Met een ongelooflijke kracht
en souplesse geeft zij ieder nummer
weer die soul en sound die het nodig heeft! Een ervaring die je zeker
live moet meemaken!
De kracht van Discover ligt, naast
de muzikale kwaliteiten, in het en-

.

thousiasme en plezier waarmee de
bandleden elke keer weer het podium opstappen en dit enthousiasme
weten zij als geen ander over te dragen op het publiek!
Wij spelen de muziek die wij leuk
vinden, en dat hoor je!
Het repertoire van Discover bestaat hoofdzakelijk uit Disco, Soul
en Funk uit de jaren 70 tot nu. Denk
hierbij aan nummers van o.a. Chic,
Sister Sledge, Stevie Wonder, Chaka
Khan, Marvin Gaye e.v.a.
Herbergh 1883
In Herberhg 1883 vindt u de Toppers: Harm, Dayane en Martin.
Daar wordt het weer genieten van
drie muzikale toppers.

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Tanzania en Nyerere
De eerste president van het in 1962 onafhankelijk geworden Tanzania was
Julius Nyerere. Hij was een van de grootste staatsmannen die Afrika heeft
voortgebracht. Hij stond ter linkerzijde in het politieke spectrum.
Nyerere maakte van het Swahili de nationale taal waarmee een gevoel van
nationale eenheid werd gecreëerd.
Hij steunde de rechtelozen in eigen land maar ook de rechtelozen in Zuid
Afrika, Angola en Mozambique.
In 1967 werd de Arushu verklaring opgesteld, het politieke credo van Nyerere. In de Arusha verklaring werden nationalisaties gepland van de banken,
de plantages, de industrie alsmede de herverdeling van de rijkdom via selectieve belastingheffing. De hoeksteen van het plan was Ujamaa: het stichten van landbouwcorporaties gecombineerd met de structuur van het traditionele Afrikaanse dorp De bewoners van deze dorpen zorgden gezamenlijk
voor de productie van het basisvoedsel, De staat zorgde voor schoon water,
elektriciteit, onderwijs en gezondheidszorg.
In 1977 kwam vast te staan dat Ujamaa geen levensvatbare economie opleverde.
Nyerere trad in 1985 vrijwillig af. Nooit eerder trad een Afrikaanse president
op vrijwillige basis af.
Zijn opvolger Mwinyi liberaliseerde de economie.

Dayane een dame die met haar
veelzijdige repertoire het publiek
dan ook heerlijk zal vermaken.
Dayane is vaak te zien bij het Mega
Piraten festival, Jordaan festival en
treedt op door heel Nederland.
Natuurlijk kan ook onze eigen Harm
niet ontbreken, Harm heeft een zeer
gevarieerd repertoire, voor jong, oud
en alles er tussen in.
Harm treedt dan ook op door heel
Nederland en een optreden in het
Heerenveen stadion kon dan ook
niet ontbreken.
Ook Martin Vincken zal dit jaar weer
zijn stem laten gelden.
Martin Vincken zal dan ook met zijn
gevarieerd repertoire het publiek
verwennen.
Martin treedt dan ook op door heel
Nederland en ook Martin kon geen
nee zeggen tegen een optreden in
het NAC en Heerenveen stadion.
Inmiddels is Martin bezig met het
maken van zijn vierde cd en zal in
het najaar uitgebracht worden.
Deze Toppers zullen dan ook een
geweldig optreden geven.
Tropical Night begint om 21.00 uur
en zal eindigen rond 01.00 uur.
Natuurlijk zal het feest na 01.00 uur
binnen in Café de Herbergh verder
gaan.
Kortom het is weer genieten zaterdagavond in Uithoorn.

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

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

Vermist
- R. de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. “koetjespoes”
zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Kuifmees in Uithoorn, “Lola” een zwart dwerg konijntje.
- Op de Klucht in Uithoorn, Mijo, zwarte kater van 3 jaar, is
gechipt.
- Mijdrecht, Briljant, “Tijger” langharige blauwe grijze poes
korte poten, dikke kop.
- De Kwakel Ringdijk, donkerbruine kip met lichtbruine hals, witte
en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel
- Mijdrecht, Buurmeester, egale donkergrijze poes met klein
wit vlekje op haar borst. Haar naam is “Noa”.
- Uithoorn, Omg. V. Ghentlaan, Cypers-grijze poes, op rug vage
rode vlekken en litteken op kin.
Gevonden
- Oosterlanderweg, in Mijdrecht wit/zwarte kater.
- Houtzaagmolen Mijdrecht, witte zwaar vermagerde kat.
- Mijdrecht bosjes op Frank, zwart-witte poes, boven zwart onder
helemaal wit.
- Wilnis Dr.Mees ten Oeverlaan, sinds 3 a 4 maanden een geheel
zwart poes heel erg aanhalig.
- Mijdrecht Rietveld, zwarte kater.
- De Hoef Merelslag, bruin-beige konijn op straat gevonden.
- Bertram in Uithoorn, witte kat.
- Wilnis, Mees ten Oeverlaan, zwarte kat draagt bandje met tel.
van de dieren bescherming.
- Uithoorn, Bilderdijklaan, grijs cyperse poes met witte teentjes.
- Vinkenveen, Arkenpark Mur, Magere rood / witte kater.
- Mijdrecht, A.C. Verhoefweg, Beige kat.

Nel Bouwhuijzen
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

DE KLETSMAJOOR

Zwemmen
c
o
l
u
m
n

Het onderwerp dat ik ditmaal wil bespreken schijnt nogal gevoelig te liggen binnen onze gemeente. Kritiek op dit ‘pronkstuk’
van College en Raad wordt meteen weggehoond met termen als
zwartkijker of notoire zeikerd. En ook al zouden deze termen van
toepassing zijn op ondergetekende, wat volgens mijn eigen onbescheiden mening geenszins het geval is, is het natuurlijk zo
dat ook de meest notoire zeikerd of zwartkijker op zijn tijd toch
de realiteit benoemt. Het gaat inderdaad over het nieuwe zwembad dat ooit beloofd is na het sluiten van het buitenbad van
zwembad Blijdrecht. Dit is al zo lang geleden dat de kinderen die
toen beloofd werd dat er een mooi nieuw zwembad zou komen,
er nu hun eigen kinderen naar toe kunnen brengen. Dat is nu
net het probleem. Wie zijn kind in de vakantie recreatief wilde laten zwemmen, kwam vaak bedrogen uit. Het recreatieve zwemmen is namelijk nogal beperkt.
Zo is het huidige rooster beperkt tot ‘s avonds na 19.30 uur en
overdag onder schooltijd. In het weekend kan er ‘s middags
recreatief gezwommen worden tot 15.00 uur. Gezien deze tijden kunnen we het nieuwe bad niet echt bestempelen als een
zwemparadijs voor de jeugd om lekker vrij te kunnen zwemmen.
En dan zijn er de nog de zwemlessen waar men fors meer voor
moet betalen. Hoewel de gemeente beweert dat dit allemaal wel
meevalt. De realiteit is als je bij het Veenbad les kreeg in Vinkeveen, je nu met verkorte lestijden en geen mogelijkheid om gratis te kunnen oefenen, per maand meer betaalt. Vergeleken met
Blijdrecht is dit verschil nog eens een aanzienlijk stuk groter. Het
is dan ook het duurste bad om te lessen in de regio, zelfs duurder dan het zusterbad van beheerder OptiSport in Woerden. Nu
zou dit allemaal niet erg zijn als het bad volledig commercieel
gerund zou worden, maar dit is niet het geval. Jaarlijks gaat er
een berg subsidie naar toe. Subsidiegeld waarvoor een zwembad geëxploiteerd zou worden waar de jeugd zwemles kan krijgen en recreatief kan zwemmen. Wat het misschien nog wel het
meest merkwaardig maakt, is dat als je er komt om baantjes te
zwemmen, je beter een abonnement kan nemen op de bijbehorende sportschool, omdat de prijzen voor de sportschool in tegenstelling tot de prijzen van het zwembad, opvallend laag zijn,
en binnen het sportschool abonnement het baantjes zwemmen
is inbegrepen. Dat OptiSport een constructie gebruikt waar ze
mensen verleidt om een abonnement te nemen op de sportschool in plaats van kaartjes te kopen voor het zwembad, is ze
niet aan te rekenen.
De sportschool is immers commercieel en wil zoveel mogelijk
winst maken. Echter, dat de gemeente hiervoor de jeugd en hun
ouders op laat draaien door dure zwemlessen en kaartjes voor
het zwembad, is onbegrijpelijk.
Zeker gezien de hoeveelheid subsidie die er jaarlijks heengaat
die door ons allemaal betaald wordt. Pluspuntje zou kunnen zijn
dat er nu verkiezingen voor de deur staan er misschien partijen zijn die wel wat terug willen voor al die subsidie en SCHOOLZWEMMEN weer eens op het programma zetten, zodat ieder
kind weer leert zwemmen. Als dat één leven redt zal er niemand
meer zijn die nog over die subsidie zeurt. Zelfs de meest notoire
zeikerd en zwartkijker zal zwijgen.
dekletsmajoor@gmail.com
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DAY
KIDS
KIDS DAY
WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD WEER DRUK BEZOCHT

Uithoorn - Zaterdag jl. organiseerden
de winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard in Uithoorn een feestmiddag voor de kinderen.
Dit omdat hun vakantie weer voorbij is en maandag de scholen weer begonnen.
Er was zoals altijd weer genoeg te beleven voor de kinderen:
er was een kleur-knutselterras, je kon je laten schminken, je kreeg
als je dat wilde een gratis suikerspin. Er was een ballonnenclown
die de mooiste dingen maakte met ballonnen en die mocht je mee naar
huis nemen. Er was ook een springkussen en je kon van alles knutselen.

Kortom, een gezellige middag, die zeer door
de kinderen werd gewaardeerd.
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Programma Cursus
De STICHTING CURSUSPROJeCT De RONDe VeNeN bIeDT U OP Deze
CURSUSmaRkT VRIJDaG 3 SePTembeR 2010
VaN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Vanaf 19.30 uur
zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod en u het een en ander te laten zien.
zO SCHRIJFT U IN
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen
van een éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg dat u uw bankrekening- en telefoonnummer
en liefst ook uw e-mailadres bij de hand heeft. U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!
Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in te
vullen en uit te printen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op
de cursusmarkt wordt uitgereikt. Beide formulieren levert u vervolgens bij de inschrijftafel in.

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. Evenmin is deze
aansprakelijkheid voor diefstal of vermissing
van persoonlijke goederen tijdens de door haar
georganiseerde activiteiten van toepassing.
DIT PROGRamma IS TOT
STaND GekOmeN meDe
DOOR De STeUN VaN De
GemeeNTe De RONDe VeNeN
eN RabObaNk RIJN & VeeNSTROmeN

1. Workshop Vakantieschetsen

Je ziet ze wel eens, van die prachtig geschreven en getekende reisverslagen van creatieve mensen. Vol met krabbeltjes van leuke dingen op vakantie gezien en beleefd. Dat
kunt u ook maken! In deze workshop leren we de basis van
het tekenen en waar je naar kijkt om zelf op vakantie van die
leuke krabbeltjes te maken. Dit doen we meteen in ons eerste eigen krabbelboekje, zodat alles wat we geleerd hebben
meteen vastgelegd wordt om na te zien in de toekomst.
3 dinsdagmiddagen:
13.30-15.30 uur
data:
7-14-21 september
o.l.v.:
Resi van Zijl
plaats:
Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten:
€ 15,materiaalkosten:
€ 43,50 bij inschrijving betalen

2. Papier-maché koeien schilderen

Bij deze cursus gaat u een koe van papier-maché beschilderen met acryl verf. U gaat eerst inspiratie opdoen bij de levende koeien in de stal of nog in de wei, waarna u uw eigen
ideeën op uw eigen koe kan loslaten. Vooral een gezellige
ochtend in een sfeervolle plattelandsomgeving.
1 zaterdagochtend:
10.00-13.00 uur
datum:
11 september
o.l.v.:
Karin van der Scheur
plaats:
Demmeriksekade 17, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 25,- bij inschrijving betalen

3. Genieten van wijn

De cursus gaat over het betere genieten van een glas wijn.
Tijdens deze cursus reist u door de wereld van de wijn. Hoe
wijn wordt gemaakt, wat moet de wijnboer doen, de verschillen in smaak, wijn en spijs combinaties. Nieuwe wereld wijnen en wijnen uit Europa. Hoe ontdek je een wijn die bij u
past en praktische kooptips. Goede en slechte wijnen maar
over smaak valt niet te twisten.
1 dinsdagavond:
20.00-22.30 uur
datum:
14 september
o.l.v.:
Roland Hengeveld
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 17,50 (incl. wijnproeven)

4. Workshop bonbons maken

Wij gaan deze avond in een echte chocoladefabriek zelf
bonbons en truffels maken. Onder deskundige leiding bent
u 3 uur flink aan het werk om uw eigen bonbons te maken,
die u volledig kunt afstemmen op uw eigen smaak. Alles wat
u gemaakt heeft (ca. 7 ons per persoon), neemt u fraai ingepakt mee naar huis. Genoeg om zelf nog na te genieten en
om familie en vrienden mee te verwennen.
1 vrijdagavond:
19.00-22.00 uur
datum:
17 september
o.l.v.:
De Truffel
plaats:
Glazenmakersweg 2, Woerden
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 35,- bij inschrijving betalen

5. kunstkoeien teken& schildercursus

Bij deze cursus gaat u levende koeien tekenen in stal of weiland. U leert de basis en een stukje materiaalkennis en stileert uw eigen schetsen tot kunstkoe ontwerp. Uiteindelijk
schildert u uw eigen koe met acrylverf op doek naar eigen
ontwerp. In de eerste les gaan we koeien tekenen. De tweede les gaan we weer koeien tekenen en gaan vervolgens
een koe op het doek schilderen.
2 zaterdagochtenden: 10.00-13.00 uur
data:
18-25 september
o.l.v.:
Karin van der Scheur
plaats:
Demmeriksekade 17, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 10,materiaalkosten:
€ 30,- bij inschrijving betalen

6. Workshop shawls knopen

Iedereen kan een shawl om zijn hals doen, maar hoe kan het
nou net even anders dan u gewend bent? Op deze avond
leren we minimaal 20 manieren om een shawl om te doen.
Door verschillende shawls te combineren met uw kleding
ziet u er steeds weer anders uit.
1 maandagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
20 september
o.l.v.:
Vera Zwaan
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 1,- bij inschrijving betalen

Na de cursusmarkt:
• Bij de vestigingen van de Rabobank in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend
door het invullen van de éénmalige machtiging.
• Door middel van overschrijving op rekeningnummer 4496222 bij ING t.n.v. ‘Stichting Cursusproject
Vinkeveen en Waverveen’. Vergeet niet de nummers van de cursus(sen) en uw adres te vermelden.
• Via internet door het invullen en opsturen van het inschrijvingsformulier op de website:
www.cursusproject.nl
Let op:
• de inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via bank, giro of internet.
• Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
• Cursusgeld kan niet worden gerestitueerd.
• De materiaalkosten worden met de docent afgerekend, tenzij bij de cursus “bij inschrijving betalen”
staat vermeld.
• 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.
CURSUSLOCaTIeS
De Boei
Veenlanden College
PC Basisschool “De Schakel”
CONTaCTPeRSOON
Auwert Dekker

Kerklaan 32
Bonkestekersweg 1
Pijlstaartlaan 1
0297-261849

7. Frans voor beginnende
gevorderden

Deze cursus is voor mensen die een basiskennis van het
Frans hebben. De cursus is gebaseerd op een communicatieve aanpak. De lessen zijn levendig en interactief en doen een
beroep op de spontaniteit van de cursist. Er worden concrete omstandigheden gecreëerd, waarin het Frans kan worden
toegepast. De docente heeft Frans als moedertaal, is ervaren
en gediplomeerd in het onderwijs Frans als tweede taal.
10 maandagavonden: 19.15-21.15 uur
data:
20-27 sep, 4-11-25 okt,
1-8-15-22-29 nov.
o.l.v.:
Myriam Bouzid
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 50,materiaalkosten:
€ 19,60 (voor boek Studio 60)
bij inschrijving betalen

8. Fitness Totaal

Fitness Totaal geeft u de mogelijkheid uw lichaam te trainen
volgens een gevarieerd programma van hedendaagse trainingsmogelijkheden. De lessen worden veelal op muziek
gegeven en de verschillende manieren van fitnessactiviteiten-als aerobics, callanetics en diverse grondvormen van
bewegen-vormen de basis van deze cursus. De opbouw van
de lessen is als volgt: een warming-up, de kern waarbij speciale aandacht aan een groep spieren wordt gegeven, cooling-down, stretching en ontspanningsoefeningen. De cursus is niet aan leeftijd of conditie gebonden en kan zowel
door dames als heren worden gevolgd.
14 maandagavonden: 20.15-21.30 uur
data:
20-27 sep, 4-11-18-25 okt,
1-8-15-22-29 nov, 6-13-20 dec.
o.l.v.:
Ulco Wiersma
plaats:
Veenlanden College, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 70,-

9. eckhart Tolle: het krachtige NU

Eckhart Tolle was lector in Cambridge en geldt als een van
de grootste voortrekkers van het ‘nieuwe denken’.Hij schreef
2 wereldwijde bestsellers: “De kracht van het NU” en “Een
nieuwe aarde”. Hij ontvouwde daarin een authentieke manier van kijken naar onszelf en naar de wereld om ons heen.
Namelijk: geniet van elk moment, wees je maximaal bewust
van het krachtige NU. Het boekje dat wij in deze cursus behandelen heet : “De kracht van het NU in de praktijk” (door u
zelf aan te schaffen). We maken kennis met dit boek, doen
praktische oefeningen en wisselen ideeën uit. Op serieuze,
maar ook op speelse wijze gaan we op zoek naar Tolles specifieke “secret of happiness”.
6 dinsdagmiddagen:
13.30-15.30 uur
data:
21 sep, 5-26 okt, 9-23 nov, 7 dec.
o.l.v.:
Lilyberth Lugt
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 30,-

10. Fotografie-1

In 8 lessen leer je: - hoe je toestel werkt. Wat doen al die
knoppen, functies, en programma’s? - hoe je betere en
mooiere foto’s kunt maken. Door inhoud, door compositie,
door presentatie. - hoe je je foto’s kan verbeteren, door gebruik van basale computer bewerking. - de geheimen van
pixels, ISO, WB, gamma, en histogrammen! Er zijn ook foto-opdrachten met opbouwende kritiek over de resultaten. In
overleg wordt een “fotosafari” naar Kasteel De Haar gepland
op een zaterdagochtend.
8 dinsdagavonden:
20.00-22.00 uur
data:
21-28 sep, 12-26 okt,
2-9-16-23 nov.
1 zaterdagochtend:
9 okt: 09.30- 13.00 uur
o.l.v.:
Peter Turner
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 45,-

11. Frans voor beginners

“Snel en Goed” is de titel van het boek dat wij gebruiken voor
deze beginnerscursus. Wilt u snel Frans leren en de taal
goed kunnen gebruiken voor de volgende vakantie? Dan is
deze cursus voor u!
10 dinsdagochtenden: 09.30-11.30 uur
data:
21-28 sep, 5-12-26 okt,
2-9-16-23-30 nov.
o.l.v.:
Myriam Bouzid
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 50,materiaalkosten:
€ 27,25 (voor boek “Vite et Bien”)
bij inschrijving betalen

3645 EV Vinkeveen
3645 KZ Vinkeveen
3645 GR Vinkeveen

0297-261734
0297-261514
0297-263392

auwert@casema.nl

12. 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.
12 dinsdagochtenden: 10.00-11.00 uur
data:
21-28 sep, 5-12-26 okt,
2-9-16-23-30 nov., 7-14 dec.
o.l.v.:
Mariëtte Prakke
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 60,-

13. breien

Breien is weer in! Een handvaardigheid die al lang wordt beoefend en zich weer mag verheugen in een groeiende belangstelling. Bovendien schrijft de mode uit Milaan gebreide
truien voor. Het maken van allerlei accessoires zoals wanten, handschoenen, mutsen, shawls en sokken, maar ook
truien, vesten en zelfs jassen geeft veel voldoening. Het ziet
er ingewikkeld uit, maar al doende blijkt dat het erg meevalt.
Dat geldt ook voor het inbreien van Noorse patronen. In deze cursus leert u onder begeleiding van een ervaren breister
allerlei trucs en tips. Beginners (m/v) en degenen die het
vroeger wel hebben geleerd, maar al jaren niet meer hebben
gebreid, zijn allen welkom; evenals degenen die gewoon gezellig met elkaar willen breien. Leuk om na afloop van de cursus een mooi werkstuk te kunnen showen! Voor de aanvang
van de cursus wordt u in de gelegenheid gesteld om met de
docent eventuele patronen en materialen te bespreken.
5 woensdagavonden:
20.00-22.00 uur
data:
22-29 sep, 6-13-27 okt.
o.l.v.:
Marianne Willemse
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 25,materiaalkosten:
na inschr. in overleg met docent.

14. Fotografie-2

Zie de informatie bij cursus 10.
8 woensdagavonden:
20.00-22.00 uur
data:
22-29 sep, 6-13-27 okt,
10-17-24 nov.
1 zaterdagochtend:
30 okt 09.30-13.00 uur
o.l.v.:
Jan van Veen
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 45,-

15. Workshop beeldhouwen

De workshop vindt plaats in het prachtige polderlandschap
aan de Kromme Mijdrecht, inclusief koffie/thee en lunch. De
globale indeling van de dag: 1e fase: in grote lijnen uithakken of grof vijlen van de beoogde vorm. 2e fase: door middel
van steeds fijner gereedschap komen tot het uiteindelijke gewenste resultaat. 3e fase: vijlen, veel schuren en -de kroon
op het werk- het beeld in de was zetten en uitpoetsen. In een
aantal uren is het mogelijk een beeld te maken naar eigen inzicht maar met praktische tips. Gereedschap is aanwezig en
qua steensoort wordt meestal gewerkt met zacht speksteen
(€ 3,50 per kilo). Speksteen, ook wel zeepsteen genoemd, is
de meest zachte steensoort die er is en uiterst geschikt voor
kunstzinnige en creatieve bewerking.
1 zaterdag:
10.00-18.00 uur
datum:
25 september
o.l.v.:
Annet Rademaker
plaats:
Amstelkade 45,
Woerdense Verlaat
cursuskosten:
€ 10,materiaalkosten:
€ 45,- (excl. kosten steen)
bij inschrijving betalen

16. Wandeling over de
Westelijke eilanden

Wandeling over het Prinseneiland, Realen- en Bickerseiland
rond 1615 aangelegd als bedrijventerrein in moerassig gebied aan het IJ. Nu met oude pakhuizen, grachtenpanden en
eigentijdse sociale woningbouw. Eerst koffie bij café Pleinzicht, erna een ontmoeting met een boeiend stukje Amsterdam. Verzamelen bij de Haarlemmerpoort aan het Haarlemmerplein, te bereiken vanaf Amsterdam CS met bus 22
(richting Oostzaanstraat).
1 zaterdagochtend:
11.00-14.00 uur
datum:
25 september
o.l.v.:
Dick Keyzer
verzamelen:
Haarlemmerpoort, Amsterdam
cursuskosten:
€ 5,-

17. Workshop keramiek

Door keramiek af te bakken volgens de raku-methode krijg
je een extra decoratief effect: het gebruikte glazuur op je
beeld gaat craqueleren en de niet geglazuurde delen worden zwart. Door hier mee te spelen krijg je de mooiste beelden. In deze workshop gaan we in 2 dagdelen 1 of meerdere
handgevormde keramieken voorwerpen maken en daarna
glazuren en afbakken volgens deze methode. De 1e bijeenkomst gaan we lekker aan de slag met klei. U wordt begeleid
in het maken van bijvoorbeeld een mooie schaal of vaas, of
een decoratieve vis of vogel. Deze werkstukken moeten drogen en worden biscuit gebakken door de cursusleidster. De
2e bijeenkomst gaan we de biscuit gebakken werkstukken
glazuren en bent u erbij als uw werkstuk afgebakken wordt.
Met vuur en rook is het altijd weer spannend hoe de werkstukken uiteindelijk worden. Kijk voor meer informatie of inspiratie op www.vizikeramiek.nl
2 zaterdagmiddagen:
13.30-15.30 uur (1),
13.00-18.00 uur (2)
data:
25 sep, 9 okt.
o.l.v.:
Resi van Zijl
plaats:
Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten:
€ 10,materiaalkosten:
€ 52,50 bij inschrijving betalen

18. Chakra’s

Het woord “ chakra “ betekent wiel of werveling; wervelingen
van energie. Doordat elke chakra verbonden is met bepaalde kleuren, symbolen, mantra’s ( klanken geladen met positieve energie), elementen, zintuigen, delen van ons lichaam,
enz., kunnen we via het in balans brengen van onze chakra’s, een positieve invloed hebben op onze gezondheid. Op
deze avond krijgt u informatie over de zeven hoofdchakra’s
en wat we kunnen doen om de balans te herstellen.
1 maandagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
27 september
o.l.v.:
Tanja van der Moolen
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-

19. Spaans voor gevorderden

Deze cursus is voor een ieder die reeds enige basiskennis
heeft van de Spaanse taal en graag zijn grammaticale basiskennis en spreekvaardigheid wil verbeteren.
10 dinsdagavonden:
20.00-22.00 uur
data:
28 sep, 5-12-26 okt,
2-9-16-23-30 nov, 7 dec.
o.l.v.:
Marina van Es
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 50,materiaalkosten:
€ 6,- aan docente betalen

20. bridge voor beginners

Bridgen: iedereen, jong en oud, kan het leren. Eigenlijk is alleen van belang dat u van kaarten houdt, en van gezelligheid,
en bereid bent u een beetje in te spannen om de basisregels
onder de knie te krijgen. Het is een leuk, onderhoudend en
vaak verslavend kaartspel. In deze cursus maakt u kennis
met het bridgespel aan de hand van het boekje “Leer bridge
met Berry Westra”. Veel oefenen staat centraal. Bridge (fitness for the mind) staat garant voor veel kaartplezier.
10 dinsdagavonden:
19.45-22.00 uur
data:
28 sep, 12-26 okt,
2-9-16-23-30 nov, 7-14 dec.
o.l.v.:
Joop van Delft
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 50,materiaalkosten:
€ 11,80 (voor boekje Leer Bridge)
bij inschrijving betalen

21. Spaans voor beginners

Weet u dat Spaans de tweede wereldtaal is, handig dus als
u de taal meester bent. Na deze cursus kunt u een beperkte conversatie voeren. Zodat u zich bijvoorbeeld in een restaurant of aan de balie van een hotel goed verstaanbaar kunt
maken.
10 woensdagavonden: 20.00-22.00 uur
data:
29 sep, 6-13-27 okt,
3-10-17-24 nov, 1-8 dec.
o.l.v.:
Marina van Es
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 50,materiaalkosten:
€ 6,- aan docente betalen

22. De Poolstreken

Het verhaal van een camperreis naar de grenzen van de bewoonde wereld. Begin en einde is in Vancouver, Canada.
Met de veerboot naar Vancouver Eiland, de natuur in voorjaarstooi, cultuur van de kustvolken, beren op de weg. Varen
door de Inside Passage en dan over de ruige Cassiar Highway en de Alaska Highway naar Whitehorse, Yukon. Door
het Kluane National Park naar Alaska, deels nog winterwonderland. Vanuit Seward, Kenai Schiereiland, varen langs ruige kusten, met afbrokkelende gletsjers, walvissen, zeeleeuwen, orka’s en zeevogels. Na cultuur van de Oude Volken
in Anchorage, door besneeuwde toendra’s naar de overweldigende natuur van Denali Nationaal Park, met beren, kariboes en vele andere dieren. Vliegen naar de Inuipa’t in
Barrow, walvis- en robbenjagers met oeroude tradities, ver
boven de Poolcirkel. Daarna over de ‘Top of the World Highway’ naar de goudvelden van de Yukon en de Klondike. In
Alaska’s Panhandle een ‘vogelvlucht’ over de gletsjers en
turkooizen fjorden van Glacier Bay National Park. Over de
White Pass terug naar Canada, bijzondere avonturen op de
Alaska Highway, bezoek aan een gouddelverdorp, een spannende rit door de Kustbergen en terug in Vancouver.
1 maandagavond
20.00-22.00 uur
datum:
4 oktober
o.l.v.:
Dick van Toom
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-
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23. een reis door de tijd
in ons Streekarchief

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)
is een samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de
gemeenten Abcoude, De Bilt, Breukelen, Loenen, Maarssen
en De Ronde Venen. Alle oude historische archieven van de
aangesloten (voormalige) gemeenten vallen onder haar verantwoordelijkheid. Ook een groot aantal particuliere archieven zoals kerkarchieven, verenigingsarchieven e.d. uit de regio, kan hier gevonden worden. Een historische bibliotheek
en documentatieverzameling over de regio completeren het
geheel. Op deze avond leidt de streekarchivaris u rond in
het gebouw met studiezalen, tentoonstellingsruimten, en
zelfs de geconditioneerde depots zijn voor deze gelegenheid
toegankelijk voor de deelnemers aan de cursus. U krijgt een
beeld van wat er aan historisch erfgoed bewaard wordt en
hoe de stukken aan publiek ter inzage worden gegeven.
1 maandagavond:
19.30-21.30 uur
datum:
4 oktober
o.l.v.:
Jaap Berghoef
plaats:
Schepersweg 6e, Breukelen
cursuskosten:
€ 5,-

24. Schilderen met koud
vloeibaar glas

Met de feestdagen voor de deur is het altijd weer moeilijk
een cadeautje te bedenken. Maak nu zelf een prachtig cadeau, dat zo uit de galerie lijkt te komen. Voor uzelf of iemand anders. U beschildert twee (tapas-) schaaltjes. Hierbij kunt u kiezen uit drie modellen; ruit, druppel en driehoek.
Naar gelang uw ontwerp zijn verschillende eenvoudige technieken mogelijk. Het is verstandig thuis al over het ontwerp
na te denken en eventueel wat ruwe schetsen te maken zodat u zich tijdens de workshop goed kan concentreren op
de uitvoering. De werkstukken worden in eigen atelier in
een glasoven bij hoge temperatuur “gefused”, d.w.z. de verf
wordt in het glas gebrand en de glasplaat krijgt zijn uiteindelijke vorm. Het eindresultaat zijn prachtige werkstukken,
waarmee u veel bewondering zult oogsten. De datum en
plaats voor het ophalen van de werkstukken worden tijdens
de workshop bekend gemaakt. Alle materialen (glasplaat,
verf etc.) en de afwerking zijn bij de prijs inbegrepen. Deze workshop is een goede gelegenheid om kennis te maken
met deze relatief nieuwe techniek. U kunt daarna zelfstandig
een (groep-)workshop boeken wij www.brusselsglas.nl.
1 dinsdagavond:
19.30-22.00 uur
datum:
5 oktober
o.l.v.:
Chis Brussel
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 21,50 bij inschrijving betalen

25. Workshop kleurenleer

Niets zo moeilijk als kleurenleer. Dat is tenminste wat veel
mensen zeggen. Tot het een keer goed uitgelegd wordt. Dan
blijkt kleurenleer juist makkelijk toe te passen. Bijvoorbeeld
in al je creatieve werk zoals schilderen of quilten en bij het
kiezen van kleuren in je huis of kleding. In deze workshop
gaan we beginnen met uitleg aan de hand van voorbeelden.
Daarna gaan we aan de slag met het zelf maken van oefeningen om nog beter te begrijpen hoe kleurenleer in elkaar
zit. Na afloop heeft een ieder een eigen naslagwerkje opgebouwd om in de toekomst bij twijfel in te zien.
1 dinsdagavond:
19.45-22.00 uur
datum:
5 oktober
o.l.v.:
Resi van Zijl
plaats:
Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 14,50 bij inschrijving betalen

26. Opfriscursus
voor automobilisten

Tijdens deze cursus wordt de theoretische kennis van borden en regels getest. Aansluitend worden de bevindingen
besproken met speciale aandacht voor gewijzigde regels en
nieuwe borden.
1 donderdagochtend: 10.00-12.00 uur
7 oktober
datum:
o.l.v.:
Alblas Verkeersschool
plaats:
Uitweg 17, Woerdense Verlaat
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 2,- bij inschrijving betalen

27. Rondleiding Centrale
bibliotheek amsterdam

In 2007 werd de nieuwe Centrale Bibliotheek van Amsterdam
geopend aan de Oosterdokskade. Architect Jo Coenen ontwierp een gebouw waar glazen wanden en doorkijkjes zorgen voor licht en openheid. Met de vele vides, verspringende etages, gebruik van verschillende materialen en vormen
is de bibliotheek een spannend gebouw geworden. Naast de
rondleiding zal er ook een film worden vertoond over de totstandkoming van deze belevenisbibliotheek.
1 donderdagochtend: 10.30-12.00 uur
datum:
7 oktober
o.l.v.:
Carla Smit
verzamelen:
Bij hoofdingang CBA,
Oosterdokskade 143, A’dam
cursuskosten:
€ 5,-

28. Najaarsdecoratie

Om de zomer nog een beetje vast te houden maken we een
kleurige najaarsdecoratie waar u lang plezier van zult hebben.
1 donderdagavond:
20.00-22.30 uur
datum:
7 oktober
o.l.v.:
Jetty Steeneken en Cobie Oudijk
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 20,- bij inschrijving betalen

29. beeldhouwen

De opzet van de cursus is in eerste instantie bedoeld om
kennis te maken met vormgeven, bewerken en technieken van beeldhouwen. Tijdens de lessen zal informatie worden geven over de herkomst van de stenen, waaruit ze zijn
opgebouwd en wat ermee te doen. U gaat uw eigen steen
een unieke vorm geven, waarvan het resultaat aan het eind
van de cursus aan iedereen kan worden getoond.
5 donderd.ochtenden: 09.00-11.30 uur
data:
7-14-28 okt, 4-11 nov.
o.l.v.:
Annet Rademaker
plaats:
Amstelkade 45,
Woerdense Verlaat
cursuskosten:
€ 25,materiaalkosten:
€ 25,- (excl. kosten steen)
bij inschrijving betalen

30. Luister zó naar klassieke
muziek

Wat hoor je eigenlijk als je naar klassieke muziek luistert?
Muziek wordt vaak alleen als achtergrondgeluid ervaren of
opvulling van de stilte. Maar je kunt ook leren luisteren naar
maat, ritme, melodie, harmonie en klankkleur. En een muziekwerk heeft ook een vorm! Wat wil een componist eigenlijk laten horen? Moet muziek alleen maar romantisch en
mooi zijn of kan het ook interessant, spannend en verrassend zijn? Hoe dat allemaal werkt wordt in deze cursus uitgelegd aan de hand van vele klinkende muziekvoorbeelden.
Na deze cursus luister je zeker anders en met (nog) meer interesse naar muziek. En weet je ook of de koekoek in majeur
of mineur roept.
6 donderdagavonden: 20.00-22.00 uur
data:
7-14-28 okt, 4-11-18 nov.
o.l.v.:
Peter Roovers
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 30,materiaalkosten:
€ 2,- bij inschrijving betalen

31. Workshop Sieraden maken

Tijdens de workshop kunt u, na uitleg van diverse technieken, een ketting of armband (of beide) maken. U kunt kiezen uit een ruim assortiment pakketjes met mooie glaskralen
in verschillende vormen en kleuren, waarmee u naar eigen
smaak een uniek sieraad kunt maken. Ter inspiratie zijn er
een aantal voorbeelden.
1 woensdagavond:
19.30-22.00 uur
datum:
13 oktober
o.l.v.:
Sabine Schotel
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 28,- bij inschrijving betalen

32. entrepotdok:
van pakhuis tot woonhuis

Ten tijde van de Republiek werd Amsterdam de grote stapelplaats van West-Europa. Tussen 1984 en 1989 zijn de pakhuizen van het Oud-Entrepotdok op het Kadijkseiland gerestaureerd en hebben zij de herbestemming van woonhuis
gekregen. U hoort over de renovatie van de pakhuizen, de
geschiedenis, de eigenaren, de gevelstenen met wapens,
de walvisvaart, V.O.C. en het Kadijkseiland. Als vervolg op
deze lezing is er een excursie met wandeling over het Entrepotdok en Kadijkseiland. Zie cursus nr. 36.
1 woensdagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
13 oktober
o.l.v.:
Lo Witte
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-

33. anna Haen:
workshop koken met bier

In deze workshop leert u koken met bier. Er worden stoofschotels, bierbeslagen en zelfs desserts met bier bereid.
Hierbij wordt speciaal bier gebruikt van de Amsterdamse
brouwerij De Parel. Alles onder leiding van Andy Verdonk.
1 zondagmiddag:
15.00-18.00 uur
datum:
17 oktober
o.l.v.:
Andy Verdonk
plaats:
Gein Zuid 23 A, Abcoude
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 32,- bij inschrijving betalen

34. Luisteren naar Jazz

Geheel vernieuwd programma. Wilt u ook op boeiende wijze
kennis maken met jazzmuziek? Grijp dan deze kans om een
luistercursus bij te wonen, waarin u zich verdiept in verschillende jazzstijlen. Centraal hierbij staan het luisteren, ondervinden en beleven van de muziek; daarmee komt de jazzwereld op een losse en vrolijke manier bij u op bezoek. Volg
uw intuïtie en schrijf in. Ook degenen die een eerdere cursus
hebben gevolgd, kunnen inschrijven voor dit programma.
5 dinsdagavonden:
20.00-22.00 uur
data:
26 okt, 2-9-16-23 nov.
o.l.v.:
Harm van Oss
plaats:
PC Basisschool “de Schakel”,
Pijlstaartlaan 1, V’veen
cursuskosten:
€ 25,materiaalkosten:
€ 5,- bij inschrijving betalen

35. Natuurlijke vormen
van heling bij dieren

Alhoewel we natuurlijk nooit de dierenarts mogen overslaan
als een dier echt ziek is of lichamelijk letsel heeft, kunnen
we toch heel veel doen om het welbevinden van onze dieren te ondersteunen. Hierbij kunnen we denken aan heling
met handoplegging, Bach-bloesemremedies, Colloïdaal zilver, Aloë Vera, kristallen en mineralen e.d. Op deze avond
worden handreikingen gegeven om die te gebruiken.
1 woensdagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
27 oktober
o.l.v.:
Tanja van der Moolen
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-

36. Wandeling
entrepotdok/kadijkseiland

Als vervolg op de lezing over dit gebied (zie cursus 32) is er
ook een wandeling. Aan beide cursussen kan men los van
elkaar deelnemen. Halverwege de rondleiding is er een koffie/theepauze. Verzamelen op het Kadijksplein, te bereiken
met bus 22, vandaar start de wandeling.
1 woensdagochtend:
10.30-13.00 uur
datum:
27 oktober
o.l.v.:
Lo Witte
verzamelen:
Kadijksplein, Amsterdam
cursuskosten:
€ 5,-

37. elegant beeld voor huis of tuin

Met gebruik van verharder zelf een beeld maken is erg leuk
om te doen. Bovendien is de techniek best eenvoudig. Voeg
uw eigen inspiratie toe aan het basisidee en u zult versteld
staan van uw eigen kunstwerk. Enkele huis- en keukendingen zijn nodig. Een lijstje van deze hulpmiddelen wordt meegegeven bij inschrijving.
3 woensdagavonden:
20.00-22.00 uur
data:
27 okt, 3-10 nov.
o.l.v.:
Marja Knaap
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 15,materiaalkosten:
€ 26,- bij inschrijving betalen

38. Workshop collage in verf

Acrylverf leent zich goed voor een collage. We maken een
collage op linnendoek. Het onderwerp is: het leven of je eigen leven. Vloeipapier, krantenknipsels, delen van een oud
schilderij, stukjes textiel, delen van foto’s kun je vastplakken
met acrylmedium. De tweede middag na het drogen schilder
je er over of om heen wat leuke resultaten geeft. Kortom een
ideale verf voor beginners, want je kunt er heel veel mee en
je hebt geen ervaring nodig.
2 maandagmiddagen: 13.30-15.30 uur
data:
1-8 november
o.l.v.:
Annie Overbeeke
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 10,materiaalkosten:
€ 10,- bij inschrijving betalen

39. biljarten

Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor iedereen en zeker niet alleen voor heren. Van 6 tot in de 90tig kun je het biljartspel beoefenen. We spelen in deze cursus het zogenaamde libre (vrije spel) met 3 ballen. Dus geen
pockets (holes) in de tafel maar simpel spelen met de zogenaamde stootbal (keubal) van bal 1 naar bal 2 waardoor een
carambole ontstaat. Als je het ziet spelen lijkt het makkelijk,
dit is echter schijn want je moet de keu (biljartstok) juist kunnen voeren waardoor richting, baldikte en tempo “één geheel” vormen. Het belangrijkste doel is om u met plezier te
laten biljarten.
5 dinsdagavonden:
20.00-21.00 uur of
21.00-22.00 uur
data:
2-9-16-23-30 nov.
o.l.v.:
Ton Bocxe
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 25,-

40. kunstgeschiedenis: barokke
kunst in de Nederlanden

De eerste avond zullen wij de Zuid-Nederlandse beeldhouwers vanaf zo rond 1550 onder de loep nemen, beginnend met Duquesnoy,die naar Rome trekt om daar ondermeer werken van Da Bologna en Bernini te bestuderen. De
tweede avond gaat over zijn belangrijkste Antwerpse leerling Artus Quellinus, zijn werk in Antwerpen en Amsterdam,
met name aan het Raadhuis (Paleis) in Amsterdam. De derde avond komen de grote drie van de Antwerpse schilders
aan de beurt Rubens, A van Dijck en J. Jordaens.Tijdens de
laatste avond wordt het werk van de schilder Jacob de Wit in
Amsterdam behandeld. Zie ook cursus 47.
4 donderdagavonden: 20.00-22.00 uur
data:
4-11-18-25 nov.
o.l.v.:
Jean van Tongeren
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 20,-

41. Chanten/meditatie

Chanten is een actieve Boeddhistische meditatievorm waarbij je jouw potentieel en ook die van je omgeving kunt ontwikkelen.Je kunt chanten voor het geluk van jezelf en ook voor
anderen en daardoor nemen je zelfvertrouwen en compassie toe. Door meer zelfvertrouwen onderneem je meer actie en zul je eerder je doelen bereiken. Door meer compassie
krijg je meer inzicht in jezelf en anderen en ben je weerbaarder in moeilijke tijden. Op deze avond wordt wat over de achtergrond van het Boeddhisme en chanten verteld en gaan wij
samen chanten. Zie ook cursus 50 Chanten vervolg.
1 woensdagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
17 november
o.l.v.:
Carla Dijkstra
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-

42. Lezing over biodiversiteit

2010 is het jaar van de Biodiversiteit. Wat dit begrip inhoudt
en of dit goed is voor de mens en waarom wij er zuinig op
moeten zijn zal de bioloog Piet Heemskerk uitleggen aan de
hand van pakkende illustraties o.a over de hotspots op aarde met een grote biodiversiteit.
1 woensdagavond:
20.00-22.00 uur
17 november
datum:
o.l.v.:
Piet Heemskerk
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-

43. Opfriscursus nieuwe spelling

Al eeuwenlang maken we ons druk over de manier waarop
we woorden moeten schrijven. Ook de nieuwe spelling van
2005 heeft veel discussie en ophef doen ontstaan. Hoe zit
het toch precies met al die regels? Moet ik een hoofdletter
gebruiken of niet? Wanneer gebruik je het koppelteken? Hoe
zit het met die tussen-n ? Over deze zaken en nog veel meer
wordt u op deze avond op een overzichtelijke wijze geïnformeerd.
1 donderdagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
18 november
o.l.v.:
Joop van Delft
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 2,50 bij inschrijving betalen

44. Workshop natuurlijke make-up
voor de rijpere huid

Vanaf het 25e levensjaar begint de huid al wat te verouderen
en op ongeveer 45-jarige leeftijd merken we goed de verschillen met onze jonge huid. De oogleden gaan iets meer
hangen, er ontstaan rimpeltjes etc. Dit vraagt een andere
manier van verzorgen en opmaken. We beginnen de workshop met een globale kleuranalyse van alle deelnemers.
Daarna maakt u zichzelf op met behulp van mijn aanwijzingen. U krijgt een hand-out met alle stappen mee zodat u
voortaan weer straalt
1 zaterdagmiddag:
14.00-17.00 uur
datum:
20 november
o.l.v.:
Vera Zwaan
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 15,- bij inschrijving betalen

45. Van Plato tot Hannah arendt:
hoogtepunten uit de
politieke filosofie

“Filosofie is twintig maal kauwen met niets in de mond”, zei
Einstein. Aan de universiteiten weet men dat de schijnbare
nutteloosheid van het dóórvragen juist belangrijk is voor het
leerproces van de student. Gelukkig ziet men dit nu veel breder; filosofie wordt serieus genomen. Voor de amateur is het
moeilijk een weg te vinden tussen alle scholen en stromingen met elkaar tegensprekende stelsels. Deze inleiding wil
het veld van de politieke filosofie in kaart brengen. De tussenstations op onze reis zijn de volgende: Plato’s parabel
van de grot, van de stad naar de wereld: de Stoa, de twee
steden: Augustinus, het beest en wij: Hobbes, verdraagzaamheid à la Spinoza, gastrecht volgens Kant, de zelfbewuste staat: Hegel, de volgzame ambtenaar en de anarchiste: Adolf Eichmann en Hannah Arendt. Sander Griffioen
(1941, Loenen) was meer dan 20 jaar hoogleraar filosofie
aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
2 maandagavonden:
20.00-22.00 uur
data:
22-29 november
o.l.v.:
Sander Griffioen
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 10,-

46. made in Holland:
Oude meesters uit een
amerikaanse priveverzameling

N.a.v. een expositie in het Mauritshuis van 4 nov. 2010 t/m
30 jan. 2011 wordt een dialezing georganiseerd over dit onderwerp. Niet alle oude meesters bevinden zich in een museum. Ook in collecties van particuliere verzamelaars over
de hele wereld zijn prachtige en bijzondere stukken te vinden. Het Mauritshuis presenteert de topstukken! Er worden
werken getoond van o.a. Rembrandt, Averkamp en Frans
Hals.
1 woensdagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
24 november
o.l.v.:
Lisette Le Blanc
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-

47. excursie antwerpen

Onder leiding van Jean van Tongeren brengen we een bezoek aan de belangrijkste kerken met een barokke interieur t.w. de voormalige Jezuitenkerk, de St. Pauluskerk en de
St.Jacobskerk. De bedoeling is dat u zelf voor vervoer naar
Antwerpen zorgt waarbij de mogelijkheid van carpoolen uiteraard zal worden bekeken. Zie ook cursus 40.
1 zaterdag:
11.00-17.00 uur
datum:
27 november
o.l.v.:
Jean van Tongeren
verzamelen:
Grote Markt te Antwerpen
bij beeld van Brabo
cursuskosten:
€ 25,-

48. Workshop Persoonlijke Stijl

Waar kunt u met uw figuur op letten zodat u er zo mooi mogelijk uitziet. Vindt u dat u bijvoorbeeld lange of korte benen,
een buikje, platte billen, geen borsten of juist teveel heeft.
In deze workshop gaan we gezamenlijk kijken waar u dan
aandacht aan zou kunnen besteden zodat uw lichaam in balans komt.
1 zaterdagmiddag:
14.00-17.00 uur
datum:
27 november
o.l.v.:
Vera Zwaan
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 15,- bij inschrijving betalen

49. anna Haen: koken met kerst

Gebrek aan creativiteit in de keuken om spannende kerstgerechten te bereiden? Kom dan naar deze workshop waar
u weer inspiratie krijgt voor leuke en smakelijke gerechten
met kerst.
1 zondagmiddag:
15.00-18.00 uur
datum:
28 november
o.l.v.:
Andy Verdonk
plaats:
Gein Zuid 23 A, Abcoude
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 38,- bij inschrijving betalen

50. Chanten (vervolg cursus 41)

Doelgroep: mensen die al een keer naar een chantavond
zijn geweest. Inhoud: De eerste keer chanten zegt je misschien nog niet zoveel en roept vragen op. Op deze avond
gaan wij ervaringen uitwisselen, is er ruimte om vragen te
stellen, gaan wij natuurlijk chanten en resoneren wij een stuk
uit de Lotus Soetra.
1 woensdagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
1 december
o.l.v.:
Carla Dijkstra
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 2,- bij inschrijving betalen

51. Dialezing moskou, Gouden
Ring en St. Petersburg

In Moskou zijn de metrostations, het Kremlin en het Rode Plein dé beroemde bezienswaardigheden. In de landelijke omgeving reizen we langs de steden van de Gouden
Ring-Soezdal, Vladimir en Jaroslavl- en ontdekken we het
oude Rusland. In Sergijev Posad zien we het Drievuldigheidsklooster, het centrum van de Russisch-orthodoxe kerk.
Onderweg naar St. Petersburg bezoeken we het woonhuis
van Tsjaikovski en de stad Novgorod. In het monumentale
St. Petersburg gaan we naar de Hermitage, wandelen we
langs de Neva. Door de stad langs de plekken waar de Rusluie (Vriezenveners) 200 jaar lang goede zaken hebben gedaan met o.a. de Hollandse kerk. Als de avond is gevallen
gaan we naar een balletvoorstelling en een opera. Het wordt
een avond met een z.g. audiovisuele (beamer) presentatie.
Mondelinge toelichtingen worden vergezeld door een show
met mooie beelden en toepasselijke, prachtige Russische
muziek.
1 donderdagavond:
20.00-22.30 uur
datum:
9 december
o.l.v.:
Henk Butink
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,-

52. kerstarrangement

Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding van
Peter en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor de Kerst maken. Dit tafelstuk zal zeker een eyecatcher in uw woning
zijn.
1 dinsdagavond:
20.00-22.00 uur
datum:
14 december
o.l.v.:
Peter en Trudy Bon
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 5,materiaalkosten:
€ 25,- bij inschrijving betalen
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Zilveren jubileum

Stichting de
Bovenlanden
druk bezocht
en leerzaam
DEEL 2

Na alle officiële plichtplegingen konden de aanwezigen
een rondvaart maken met
Praam de Bovenlanden over
de prachtige Gagel. Natuurlijk ging ook onze redactie
en fotograaf mee en wat een
prachtig werk doet deze Stichting. Bijgaande foto’s spreken
voor zich. Op de wal werden
de aanwezigen vermaakt
met een opera, uitgevoerd
door het muziek- en theatergezelschap uit Wilnis, Troupe
A’dour. De opera was speciaal
geschreven voor deze middag. Het verhaal ging over
een gestresste zakenvrouw
(vertolkt door Maura Breur)
die rust probeert te vinden

in de natuur. De ontmoeting
met een visser (vertolkt door
Martin Verrips) zet haar leven
op de kop. De muzikale begeleiding werd verzorgd door
Irrina Parfenova op piano en
de regie was in handen van
Pieter Scholten.
Voor de kinderen, maar ook
voor hun ouders, was er van
alles te beleven: Op avontuur
met je schepnet, en kijk wat
je allemaal in het water kunt
vinden. Schilderen in de natuur. De kids konden op een
boomschijf hun eigen schilderij maken. Of zelf parfum maken van bloemen en blaadjes.
Kortom: het was een geweldige happening.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 25 augustus 2010

Start van een nieuw dans- en
theater seizoen bij Dancestudio Shanna Elleswijk!
Uithoorn - Na een lange zomervakantie is het dan weer bijna zover.
Vanaf maandag 30 augustus gaan
de lessen weer van start bij Dancestudio Shanna Elleswijk. Het beloofd
weer een seizoen vol dans en theater plezier te worden!
De dans- en- theaterschool start
nu alweer zijn derde seizoen op de
Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn.
Al eerder brachten de leerlingen
twee schitterende eindvoorstellingen op de planken. Ook was er afgelopen jaar de eerste musicalproductie Annie. Komend seizoen kunnen de leerlingen en het pulbliek
weer genieten van “Show 2011” en
de musicalproductie “Oliver!”
In seizoen 2010-2011 zijn er weer
vele mogelijkheden voor alle leeftijden. De allerkleinsten van 3 tot 5
jaar kunnen weer deelnemen aan
de cursus ADV/peuterballet. In deze lessen van 45 min maken de kinderen kennis met muziek en dans.
De aanmelding voor deze cursus is
groot en daarom zijn er dit jaar twee
groepen peuterballet. Aangezien wij
de voorkeur geven aan het werken
in kleine groepen is het aan te raden
snel aan te melden want vol = vol!
Combi lessen
Voor de leeftijd 6-7 jaar bieden wij
de Jazz/klassiek combi lessen. Tijdens de jazz/klassiek combi-les ligt
de nadruk op het aanleren van de
basis en techniek van klassiek ballet. Naast het aanleren van danstechnieken in de vorm van oefeningen, werken de kinderen aan dansen op hun favoriete hits.
Jazz/Showdance is een zeer popu-

laire cursus voor leerlingen vanaf 8
jaar waarin verschillende dansstijlen
aan bod komen! Van jazz tot musical, van streetdance tot latin..tijdens
de 60 minuten durende lessen komt
het allemaal voorbij! Voor het aanleren van een goede danstechniek,
houding en lenigheid zijn er voor
kinderen vanaf 11 jaar de lessen
klassiek ballet.
Nieuw dit seizoen is de cursus
“Freestyle”! Plezier in ‘t dansen en
het aanleren van leuke danscombinaties staat voorop in een les Freestyle, máár dat gaat natuurlijk niet
zonder enig uithoudingsvermogen, een beetje lenigheid, een goede houding en techniek! Tijdens de
cursus Freestyle zal er geexperimenteerd gaan worden met diverse dansstijlen. De ene maand zullen de cursisten losgaan op Latinmuziek (samba, salsa en flamenco)
en de volgende maand staat er een
musical-nummer centraal. De dansstijlen zullen elke keer veranderen,
maar de manier waarop choreografieën en oefeningen worden aangeleerd niet. Stapsgewijs leren dansen, op je eigen tempo en vooral
met veel lol, dat is Freestyle! De cursus “Freestyle” bestaat uit 30 lessen
van 60 minuten en is voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Alle leerlingen van dancestudio
Shanna Elleswijk mogen eind van
het seizoen deelnemen aan de grote
eindshow in het theater.

40 kinderen en volwassenen de musical Annie in het theater. Dit jaar zal
in April 2011 de musical “Oliver!” op
de planken staan. Het is voor iedereen vanaf 8 jaar mogelijk auditie te
doen!
Heb je een passie voor dansen, zingen en acteren? Meld je nu aan
voor de audities op 28 en 29 augustus en 4 en 5 september. Wij zijn op
zoek naar mannen, vrouwen, jongens en meisjes!
Mocht je aangenomen worden en
een plaatsje in de cast bemachtigen, zul je van september tot april
deelnemen aan de cursus Productieklas (Oliver) elke week ruim 2 uur
les in drama, zang en dans.
Voor diegene die wel willen dansen,
zingen en acteren maar niet in een
productie willen staan is er de cursus Theaterklas. De leerlingen krijgen les van zang en dans docenten en zullen aan het einde van het
seizoen met diverse musicalfragmenten schitteren in onze jaarlijkse eindshow.
Ben je nieuwscherig geworden? Van
30 augustus tot 10 september is het
mogelijk om gratis deel te nemen
aan de lessen binnen de dancestudio (m.u.v. de Productieklas ‘Oliver!’
en de ADV/peuterballet).
Dancestudio Shanna Elleswijk wil zo
een mogelijkheid bieden om de lessen en gezelligheid in de studio te
ervaren zonder dat hier kosten aan
verbonden zijn.

Theaterafdeling
Dancestudio Shanna Elleswijk staat
ook bekend om haar theaterafdeling. Vorig jaar bracht een cast van

Dus kom binnenlopen en dans, zing
en acteer lekker mee!
Voor meer informatie:
www.dancestudioshannaelleswijk.nl

Geslaagd openingstoernooi Legmeervogels
handbal

Uithoorn - Afgelopen weekend
werd bij Legmeervogels de traditionele start van het nieuwe handbal/
voetbalseizoen gegeven. De voetbalafdeling dan met bekerwedstrijden
of spelen onderlinge wedstrijdjes.
De handbal begint het seizoen met
het openingstoernooi. Deze keer
vierde wij ons 1e lustrum.
Zaterdagochtend begon met de heropening van onze handbalvelden.
Deze zijn voorzien van een nieuwe toplaag, doeltjes en dug-outs
en daaromheen hekwerk in de LMV
kleuren. Het geheel sluit aan bij de
kunstgrasvelden van de voetbalafdeling. De heropening werd verricht
door ons voorzitter, Ribut Abdulrasjid en een jeugdlid, Mirte. Ribut bedankte in zijn openingswoord Paul
Legez en Piet de Jong die dit alles in
goede banen hebben geleid.
Toen was het tijd voor het handbaltoernooi. Er werd begonnen met de
D-jeugd. Helaas hadden we in deze categorie niet zoveel teams maar
door een hele competitie te spelen kwamen ze toch allemaal aan
hun spelminuutjes. Winnaar in deze
poule werden de meisjes van Vido

uit Purmerend. Daarnaast hadden
we ook nog 2 poules met meisjes Cjeugd. Hier ging in de 1e poule de
winst naar DSOV uit Vijfhuizen en in
de 2e poule wederom naar Vido.
Verder was er per poule nog een
aardigheidje voor de beste keepster
en speelster.
Zondag stonden wij voor het begin
van de 1e wedstrijd nog even stil bij
het recente overlijden van de coach
van onze dames 3, Cees van der
Broek. Na een minuut stilte begon
het zondagprogramma met een gemengde poule van dames senioren
en recreanten. De winst ging naar
de dames van HSV 3 uit De Hoef.
Gelijktijdig speelde er ook een gemengde poule van DS en DA-jeugd,
met daarin dan de strijd tussen de
DS2 en DA van LMV. Deze werd gewonnen door de DS die dan ook met
de hoofdprijs naar huis gingen.
Aan het begin van de middag waren
de MB aan de beurt, in deze poule werd er fel gestreden en kwam
uiteindelijk Zeeburg 2 uit Diemen
als winnaar uit de bus. In de andere poule, ook een gemengde poule met MB en wat lage MA teams,

United gaat weer zingen
Regio - Na 6 weken zomerstop
gaat United, o.l.v. Rob van Dijk, deze
week weer met frisse moed beginnen met de koorrepetities. Het koor

is volop bezig stukken in te studeren voor het concert in het najaar.
Dit concert, samen met het toporkest Young Krakow Philharmonic,

ging de winst naar de MA2 van Legmeervogels. Zij wonnen de beslissende wedstrijd tegen de MB van
RKDES.
Als laatste was ons vlaggenschip de
DS1 aan de beurt. Zij speelde in een
poule met We Have, DSOV en RKDES. De dames van Legmeervogels
wonnen alle wedstrijden en ook zij
konden de 1e prijs op komen halen.
Deze was voor alle teams hetzelfde, een handbal. Verder kregen alle deelnemers een mooie Legmeervogels pen en een ijsje.
De organisatie had ook een grote
loterij georganiseerd met vele leuke prijzen, w.o. een fatboy hangmat
geschonken door “Keukenhome”,
een fiets aangeboden door “Schildersbedrijf Posthumus” en diverse
accesoires aangeboden dooor “Fellows”. De opbrengst hiervan komt
geheel ten goede aan de jeugd.
Tot slot wil de toernooicommissie iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan het toernooi. Zonder al deze hulp is het niet
mogelijk om een toernooi te organiseren.
vindt plaats op zaterdag 20 november in kerkgebouw de Schutse aan
de Merodelaan in Uithoorn.
Zin in een enthousiast interkerkelijk
koor en wil je een keer komen kijken? We oefenen op maandag van
20-22 uur in de Schutse.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

EEN ANDERE KIJK OP
BLAUWALGEN
Blauwalgen associëren we met warme zomers
en het niet meer mogen zwemmen in plassen
en meren.
Maar wat zijn blauwalgen, waarvoor dienen ze
en waarom zijn ze giftig.
Blauwalgen zijn bacteriën. Bacteriën die, net
als bijvoorbeeld bomen, in staat zijn tot fotosynthese. Fotosynthese houdt in dat, onder
invloed van de zon, kooldioxide en water wordt
omgezet in suikers en zuurstof. Daarom worden bomen ook wel de longen van de aarde
genoemd. Maar in een heel ver verleden waren er geen bomen. We hebben het dan wel
over 3 miljard jaar geleden. Het zuurstof in de
atmosfeer werd toen verzorgd door jawel: de
blauwalgen. De blauwalgen hebben zo de basis gelegd voor het ontstaan van ademhalende
organismes met uiteindelijk de mens.

minder ruimte en sterven af. Bij het afsterven
komen de giftige(= toxische) stoffen vrij.
Tegenover het nadeel van algenbloei en het
vrijkomen van toxische stoffen zijn er echter
ook positieve aspecten aan de blauwalgen. Zo
worden blauwalgen gekweekt om te gebruiken
als biobrandstof. De fotosynthese zorgt er voor
dat kooldioxide wordt omgezet in suikers. Door
gisting van de suikers worden deze omgezet in
ethanol. Ethanol is te gebruiken als brandstof.
Daarnaast worden blauwalgen gebruikt voor
gezichtmaskers , smaakmakers en nog vele
andere toepassingen.
Het advies blijft echter: niet zwemmen als er
sprake is van blauwalgenbloei !

Inmiddels is de blauwalg van vriend, vijand
geworden. Het is mooi weer en dan is het
weer zover: er mag niet gezwommen worden.
De overlast veroorzakende blauwalgen komen
dan tot “bloei”. Bloei betekent niet dat er sprake
is van bloemen. Algenbloei betekent een massaal voorkomen.
Blauwalgen komen overigens niet alleen in het
water voor maar ook in bodems en kale rotsen.
Er zijn dus diverse soorten blauwalgen.
Juist de blauwalgen van zoetwater kunnen gifstoffen aanmaken . Deze gifstoffen zijn schadelijk voor mens en dier, echter alleen bij inname
via de mond. Van blootstelling van deze toxische stoffen via de huid is geen sprake.

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

De bloei van blauwalgen wordt onder ander
veroorzaakt door gasblaasjes waarmee de
blauwalgen van de bodem naar boven stijgen. Op die manier concurreren ze de nuttige
groenalgen weg. Ook worden ze nauwelijks
opgegeten door andere waterorganismes.
Algenbloei is te herkennen als een groenachtige stinkende brei, lijkend op een olievlek op
het water. Door de algenbloei hebben de algen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Amicitia gaat weer zingen
Uithoorn - Maandagavond 30 augustus a.s. starten de wekelijkse repetities van de Uithoornse Oratoriumvereniging Amicitia weer.
Het koor studeert momenteel het
Requiem van Verdi voor het concert
van 19 november a.s. in de Burght-

kerk, Uithoorn. Ook draagt het koor
een muzikaal steentje bij op de Gemeentedag “Buurten bij de buren”
op zaterdag 25 september om 14.00
uur op het Amstelplein te Uithoorn.
Altijd al in een koor willen zingen?
Kom, proef de sfeer en zing mee!

Locatie: aula scholengemeenschap
Thamen, Den Uyllaan 4 Uithoorn
(naast het busstation). Tijd: maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur.
Voor inlichtingen: Anita van den
Bosch, tel. 0297 – 563879, of kijk op
www.amicitia-uithoorn.nl.

Club Bright opent de deuren
Uithoorn/De Kwakel - Op vrijdag
3 september 2010 zal Club Bright
gelegen aan de Noorddammerweg
24 in Uithoorn – de Kwakel haar
deuren openen!! Na een grondige
verbouwing is het punt aangebroken dat Club Bright feestelijk ge-

opend zal worden. Club Bright biedt,
met een capaciteit van een maximum 650 personen ook een luxe
cocktailbar,een loungeroom en een
intieme sfeer voor een avond om
even uit de dagelijkse sleur te breken.Er zal ook een pendelbus inge-

zet worden, deze bus zal verschillende stops maken in de Ronde Venen.
We bieden ook avonden voor 21+,
25+ publiek en tienerdisco’s.
voor onze agenda en meer informatie; kijk op www.clubbright.nl

Start nieuwe seizoen
Gospelkoor De Rovenians
Regio - Afgelopen week is Gospelkoor De Rovenians weer gestart met
de repetities voor de komende winter. Ook voor de zomervakantie is al
druk gerepeteerd voor het komende
kerstconcert. Samen met de brassband Concordia hopen wij weer een
geweldig kerstconcert neer te zetten. Oude en vooral ook veel nieuwe
nummers worden op dit moment ingestudeerd. Samen met Brassband
Concordia en Gospelkoor De Rovenians hopen wij een bijzonder kerstconcert te geven op zaterdag 18 december 2010. Noteer deze datum
vast in uw agenda! Anderhalf jaar

geleden hebben wij voor het eerst
gezamenlijk een concert gegeven.
Dit is zo goed gevallen bij beide dirigenten, het koor, de brassband,
maar vooral ook bij het publiek, dat
besloten is opnieuw een gezamenlijk concert te organiseren.
Uiteraard zitten De Rovenians tussendoor niet stil en zullen zij regelmatig hun medewerking verlenen
aan diensten in en buiten De Ronde Venen. Er wordt hard gewerkt
aan een thema dienst. Wilt u ons
eens horen zingen? Kom dan luisteren als wij a.s. 3 oktober zingen in
de ochtenddienst van 10.00 uur van

de Janskerk in Mijdrecht of bij een
van onze andere optredens. U bent
van harte welkom! Bij De Rovenians
is altijd ruimte voor nieuwe zangers
en zangeressen en bandleden.
Ben jij tussen de 16 en 45 jaar en
lijkt het je leuk om bij ons te komen zingen, kom dan gerust eens
langs op maandagavond als we aan
het repeteren zijn. Wij repeteren
in De Rank in mijdrecht op maandagavond van 20.15 -22.15 uur. De
deur staat altijd voor je open. Kijk
voor meer informatie op de website www.rovenians.nl

Poppentheater van Roelof
Speelman in De Meijert
Mijdrecht - Zondag 29 augustus
is in De Meijert voor kinderen van
3 t/m 12 jaar een speciaal optreden
van het poppentheater van Roelof
Speelman, met een hele spannende voorstelling getiteld: “Kom maar
op!”
Timmy leeft z’n leventje. Het gaat
wel lekker, totdat hij op een dag

meer wil. Hij hoort van een schat die
ergens verborgen moet zijn. Zo’n
schat waar je alles voor op geeft.
Timmy gaat op zoek. Hij zoekt echt
overal. Hij komt verschillende mensen tegen die hem de weg wijzen.
Geen moeite is hem teveel. Totdat hij
niet meer weet waar hij moet zoeken. Hij geeft het dan uiteindelijk,

na veel zoeken, op. Maar dan…. Het
programma is van 10.00uur tot 11.30
uur. In een andere zaal van de Meijert is de wekelijkse samenkomst
van evangelische gemeente Cama
Parousia. De ouders zijn hier van
harte welkom.
Info: info@waaromleefje.nl
Telefoon: 0297-272048
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Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht:
Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg.
Voor het regelen van diensten van aangesloten organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De
Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg
en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten
voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.
Er is onder andere een digitale vacaturebank waar vrijwilligers,
die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en informatie aan vrijwilligers
en organisaties. Meer informatie over deze vrijwilligerswerkvacatures en andere vacatures kunt u vinden op de website van
het Steunpunt Vrijwilligerswerk van De Baat: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Vrijwilligerswerk: actuele vacatures in De Ronde Venen
- Timo is 9 jaar. Hij heeft het syndroom van Down en zoekt een
maatje om mee te voetballen, skelteren, naar de speeltuin of
kinderboerderij te gaan of te zwemmen. Ben jij die vrijwilliger? Kijk op de website onder vacaturenr. 1473.
- Wie vervoert een groep mensen met een verstandelijke beperking van huis naar hun soosavond en weer terug met het
busje? Kunt u iets voor hen betekenen? Zie website vacaturenr. 1372.
- Wilt u het onderzoek naar spierziekten en bewegingsstoornissen helpen financieren? Dat kan ook zonder geld te doneren. U kunt namelijk meelopen als collectant voor het
Prinses Beatrixfonds. Zie website vacaturenr. 1370.
- Kunt u mensen inspireren en coachen? Bent u een kei in
budgetbeheer en draagt u het Rode Kruis een warm hart
toe? Zie website vacaturenr. 1369.
- Wilt u mensen ondersteunen en een stukje verantwoordelijkheid van hen over nemen als zij dit zelf niet meer kunnen?
Wordt dan mentor. Zie website vacaturenr. 1373.
- Bent u minimaal een uur per week beschikbaar en heeft
u die tijd het komende jaar beschikbaar om een ander de
Nederlandse taal beter te leren spreken? Wellicht wilt u dan
taalcoach worden bij Gilde Noord-West Utrecht. Zie website
vacaturenr. 1371.
- Een man met een verstandelijke beperking zoekt iemand
die met hem uitstapjes wilt maken, zoals naar de film, koffie
drinken, ui eten of naar de sportschool. Ben u die energieke,
gezellige man? Zie website vacaturenr. 1362.
Op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info zijn meer
vacatures te vinden. Als u een gesprek wilt waarbij wordt gekeken wat bij u past en wat voor u mogelijk is, neem dan contact
op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk
van De Baat.

Speciale activiteiten voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages! Een greep uit het aanbod:
- ‘Een sterke organisatie’: training voor bestuurders en leidinggevenden van vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen (9-9-, 23-9 en 7-10 ’s avonds in de Meijert)
- Thanx-on the beach: vrijwilligersdag voor jongeren tussen
de 16 en 30 jaar (dit jaar naar het strand in Scheveningen op
za. 25 september)
- MaSmarkt: voor leerlingen van het VLC die een maatschappelijke stageplaats zoeken en organisaties die het willen
aanbieden (di. 5 oktober in het VLC)
- “Workshop uw organisatie tienerproof’ voor zowel vrijwillige
als betaalde medewerkers van vrijwilligersorganisaties die
meer willen weten over het werven, behouden en begeleiden van jongeren binnen de vrijwilligersorganisatie.(do. 14
oktober, in de Meijert)
- ‘Training omgaan met grenzen’ voor vrijwilligers, 4 november in de Meijert) (zie bij “Er uit gelicht”)
- Vrijwilligersdag: di. 16 november in de Meijert
- Uitreiking Vrijwilligersprijzen 2010: di. 16 november in de
Meijert (aanmelden van vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties kan tot 30 september!)
Meer informatie over (één van) bovenstaande activiteiten is te
vinden op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of
maatschappelijke stages www.baatbijmas.nl. U kunt ook bellen naar Dyanne van Tessel (0297 230280 di en do) of mailen
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.
Er uit gelicht: Training “omgaan met grenzen”
voor vrijwilligers
U werkt als vrijwilliger in De Ronde Venen in 1-op-1 situaties
met een cliënt. Soms komt u in situaties met uw deelnemer die
u als vrijwilliger als erg lastig ervaart. Waar komt dat vandaan
en hoe kunt u het ombuigen? Misschien heeft u een vervelende boodschap voor de ander en reageert die daar heftig
op. Of hij of zij is teleurgesteld in de zorg of hulpverlening en
vraagt u naar uw mening. Of u heeft net zelf iets vervelends
meegemaakt en u wilt eigenlijk uw verhaal kwijt. Maar kan dat
zomaar? Allemaal situaties die van u een luisterend oor, afstemming, tact en geduld vragen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk
van Stichting De Baat organiseert samen met Stavoor de training ‘grenzen stellen’. Deze training geeft u een handvat om in
zulke situaties op een heldere en tegelijk begripvolle manier te
reageren, waardoor u de sfeer van het gesprek kunt ombuigen.
In de trainingen worden de volgende dingen behandeld:
- Wat ervaart u als ‘lastig gedrag’ van anderen (uw allergieën);
wat is hiervan de oorsprong en welk leerpunt kan hierin
meer lucht en ontspanning geven?
- Het geven van een vervelende mededeling: handvaten voor
een slechtnieuwsgesprek.
- Wat te doen als de ander niet voor rede vatbaar is? Oefenen
van de-escalerend en constructief gedrag in gespreksvoering met iemand die zeurt, claimt, verwijt, beschuldigt (op
regels, procedures, op anderen of op u) of agressief wordt.
Kortom: grenzen stellen, zonder het gevoel te hebben onbeleefd of bot te zijn (de juiste toon en tekst hierin vinden).
- Oefenen met afstand en nabijheid, vooral onder stresssituaties.
De training vindt plaats op donderdag 4 november van 9.30
uur tot 17.00 uur in de Meijert. De training is gratis en inclusief
een heerlijke lunch. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
voor deze training. Opgeven kan bij Dyanne van Tessel van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk, tel. 0297 230280 (dinsdag en donderdag) of via e-mail d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de gemeenten Ronde Venen die om welke reden dan ook een
maatje kunnen gebruiken.
Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers. Tel.: 0297230280 of per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl. Zij
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen wat
voor maatje u bent of wilt. Kijk ook op de website voor
actuele oproepjes: www.stichtingdebaat.nl!

BUURTKAMER VOOR
GASTVRIJ
OUDERENCONTACT
GEZELLIGE BUURTKAMER-ZOMER!
Aan de G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht was er de hele zomerperiode de mogelijkheid voor ouderen om gezellig bij elkaar te zijn op de dinsdag en donderdag. Er waren veel nieuwe
gezichten van mensen die, in deze toch vaak rustige periode
een kijkje kwamen nemen in de Buurtkamer. En ondanks dat
er niet echt een buitenterras is, was het met de deur open ook
binnen (zeker met het hele hete weer) goed toeven. De jeu de
boulesbaan is regelmatig gebruikt en er zijn altijd wel liefhebbers om een kaartje te leggen of een gezelschapsspel te doen.
Daarnaast beschikt de Buurtkamer ook over een groot assortiment kranten en tijdschriften en komen er mensen iets opzoeken op internet, bv. om met het openbaar vervoer een uitje
te plannen. Het hechte team enthousiaste vrijwilligers zorgde
dat ze als gastvrouw en -heer de gasten welkom heetten, en
ook de koks die de “samen-koken-eten-groepen” leidden, zijn
de hele zomer in de weer geweest om samen met gasten een
lekker en gezond menu op tafel te zetten. Op de dinsdag is de
eetgroep min of meer vol, maar op de donderdag zijn er nog
nieuwe gasten welkom, zowel om samen te koken en/of mee
te eten. Er wordt op donderdag m.n. “Hollandse Pot” met een
voorgerecht, hoofdgerecht en toetje gekookt en in overleg
wordt elke keer op het eind van de maaltijd het menu voor de
volgende week gekozen. Wilt u een keer mee-eten, meldt u telefonisch tussen half 10 en 10 uur op donderdagochtend op
het Buurtkamernr.: 0297-288466. Een menu kost 5 euro en kan
per keer betaald worden. De overige activiteiten, koffie en thee
mogen wij u gratis aanbieden! Vanaf 10.00 is de koffie klaar en
rond 10.45 starten de kookactiviteiten. Om 12.00 gaan de andere gasten naar huis en wordt de tafel gedekt. Tussen 12.15
tot ca 13.30 wordt er gezellig aan de lange eettafel gegeten. En
wie wil en kan; mag nog mee afwassen/drogen! De komende
weken lopen nog de zomerperiode-openingstijden: Interesse?
Loop tijdens openingstijden binnen of bel de Buurtkamer: tel.
288466. (Op andere tijden Stichting De Baat, tel.230280). U
bent welkom. En leuk als u uw buurvrouw of buurman, vriend
of kennis meeneemt! De Buurtkamer, G.van Aemstelstraat 5 in
Mijdrecht (t.o. Hema straatje in en dan linksaf).

MET DE PLUSBUS ER OP UIT?
De PLUSBUS biedt ouderen de mogelijkheid om, op
sommige dagen, boodschappen te kunnen doen in een
winkelcentrum in de buurt (kosten: € 3,00) of mee te
gaan met uitstapjes. De kosten hiervoor zijn afhankelijk
van het uitstapje. Een voorbeeld uit het programmaaanbod: “Op vrijdag 10 september gaat de PLUSBUS
naar het Amsterdamse Bos. Het Amsterdamse Bos is
prachtig, ook in september, dus trekken we er op nog
een keer op uit met de bosmobiel. Prijs: € 14,00 exclusief consumptie”. Men wordt met een herkenbare bus
waarin 5 personen kunnen thuis opgehaald en na afloop ook weer thuis gebracht. Er is begeleiding aanwezig om naar winkels en activiteiten te gaan. De meeste
uitstapjes zijn bovendien rollator- en rolstoeltoegankelijk. De PLUSBUS is een initiatief van Stichting De Baat
en Zorgcentra De Ronde Venen. Voor informatie over
het hele programma-aanbod en opgave van deelname
kan men terecht bij de Servicepunten.

TIENER- EN JONGERENWERK
JC Allround, Rondweg 1a Mijdrecht, tel: 0297 272829
E-mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Vrijwilligers gezocht voor jongerenwerk
Verveel jij je wel eens? Of heb je het idee dat je wat
meer zou kunnen doen voor de maatschappij? Of zou
jij wel wat willen leren in je vrije tijd? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Wij zoeken namelijk jonge mensen die zich willen inzetten voor andere kinderen en jongeren uit De Ronde
Venen. Voor het tiener- en jongerenwerk van De Baat, dat vooral plaatsvindt in JC Allround, zoeken we nog begeleiders, organisatoren, journalisten, barmensen, PR-talenten, voorlichters
enz, enz. Bij het tiener- en jongerenwerk ben je niet zo maar
een vrijwilliger. Je bent een belangrijke medewerker in onze

organisatie. Je krijgt heel veel zelfstandigheid, je werkt in een
leuk team en er is veel ruimte voor eigen inbreng. En je krijgt er
superveel voor terug!
We zoeken jongeren voor:
Techniekteam
Je houd je in dit team bezig met het onderhoud en het gebruik
van alle apparatuur in Allround. Je zorgt er bijvoorbeeld voor
dat alles klaarstaat voor een disco, een Talent Night, enz. Je hoeft
als techniekvrijwilliger niet alles al te weten en te kunnen. Je
leert heel veel tijdens het werk. We organiseren ook regelmatig
techniekcursussen. De techniekgroep komt minimaal 1 keer per
maand bij elkaar.
Talent Night en/of Kooipop team
Dit team is verantwoordelijk voor de organisatie van de maandelijkse Talent Night. Taken bestaan uit het werven van Talent, contact met Talent, PR, maar ook praktische taken tijdens de Talent
Nights zelf (bar, entree, enz.) Als vrijwilliger van de Talent Night
krijg je ook de kans mee te denken en te helpen bij de organisatie
van Kooipop (talent festival). Deze werkgroep komt minimaal een
keer per maand bij elkaar.
Tieneractiviteiten
Bij verschillende activiteiten voor de leeftijdsgroep 10 t/m 15 jaar
hebben we de hulp van 16+ mensen nodig. Misschien vind je het
leuk om te helpen bij een kookcursus, een meidenclub, jongensclub, enz. Ook zijn nieuwe ideeën voor activiteiten altijd welkom.
Voor de tienerdisco’s geldt het volgende: ben je actief binnen een
van de andere groepen, dan wordt je uitgenodigd om als vrijwilliger bij de tienerdisco’s aanwezig te zijn.
Peerz
Als medewerker van de Peerz-groep geef je voorlichting aan
andere jongeren over verantwoord alcohol- en drugsgebruik. Je
doet dit onder andere op verschillende feesten, festivals en andere
evenementen in De Ronde Venen en omgeving. Peerz-medewerkers krijgen eerst een cursus waarin je leert voorlichting te geven.
Daarnaast heb je erg veel eigen inbreng in de verschillende manieren en middelen die gebruikt worden in de voorlichting.
Veenig.nl/jongerenplatform
Veenig is het jongerenplatform voor jongeren uit De Ronde Venen en omgeving. De belangrijkste activiteit van het platform is
de website: www.veenig.nl. Op deze website vind je alle belangrijke informatie voor en door jongeren. Je kunt er alles lezen over
bijvoorbeeld wonen, werken, school en studie, gezondheid, enz.
Verder vind je er een agenda met leuke activiteiten voor jongeren
en verschillende reports over allerlei interessante onderwerpen
en gebeurtenissen uit de gemeente en omgeving. Vanaf eind
maart 2010 is de website actief. Ook gaat Veenig 4 keer per jaar
een jongerenkrant uitbrengen: De Groene Veenig, als bijlage bij de
Groene Venen. Wil je meewerken aan het jongerenplatform? Wil
je bijvoorbeeld website actueel houden? Wil je filmpjes/foto’s/reports maken voor de website? Wordt dan medewerker bij Veenig!
Sport in de wijk team
De jongerenwerkers van De Baat organiseren ook verschillende
sportactiviteiten in De Ronde Venen. Hierbij is de hulp van vrijwilligers ook altijd nodig. Lijkt het je leuk om te helpen bij bijvoorbeeld de organisatie van een voetbaltoernooi? Lijkt het je leuk om
in jouw wijk sport en spel te doen met kinderen uit de buurt? Word
dan lid van het Sport in de wijk team!!!
Productiehuis
De Baat heeft ook een Productiehuis voor het tiener- en jongerenwerk. Het Productiehuis wil tieners en jongeren ondersteunen
bij het opzetten, uitvoeren, realiseren van eigen ideeën. Heb jij
een goed idee voor een feest, een cursus, een sportactiviteit, een
website, een evenement enz, enz. dan ben je welkom bij het Productiehuis!
PR
Om het tiener- en jongerenwerk goed te promoten zijn er talenten
nodig die zich gaan bezighouden met de PR! Heb jij verstand van
het promoten van activiteiten, kun je goed flyers ontwerpen, lijkt
het je leuk om andere jongeren meer te vertellen over het tieneren jongerenwerk? Dan is de PR-groep echt iets voor jou!
En wat krijg je er dan allemaal voor terug?
Nou heel veel gezelligheid natuurlijk. We organiseren een heleboel leuke activiteiten, leerzame cursussen, uitjes, enz. voor
iedereen die ons helpt in de organisatie!! Het werk is trouwens
ook heel erg geschikt als maatschappelijke stage! Wil jij in een
van onze teams? Meld je dan aan bij Thijmen of Wendy, tel: 0297
230280 of 0297 272829. Mail: t.klinkhamer@stichtingdebaat.nl
of w.dewaal@stichtingdebaat.nl.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN SEPTEMBER 2010
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag
Cinema 55+
Elke 1e do. v/d mnd in Maria-Oord
(welzijnszaal) 4 euro of 5x voor 15 euro.
Zaal open v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

10.00 u.
kun je nog zingen,
zing dan mee

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u. koersbal
14.15 u. soosmiddag
(koepelzaal)

9.30 u. (Komzaal)
gymnastiek
10.00 u
creatief

1e di. v/d mnd 20.00 u.
klaverjassen

DRIEHUISZAAL

10.30 u.
stoelgym

GERARDUS
MAJELLA

09.30 u. handwerken
met Rode Kruis
Elke even wo.dagen
10.30 u. ‘Kun je nog
zingen?’
olv dhr. P. Regelink

ZUIDERHOF

VINKENOORD

13.15-14.30 u.
volksdansen

1e wo. 14.00-16.00 u.
spelmiddag
3e wo. 14.00-16.00 u.
bingo

MARIA OORD
(BRINKZICHT)
PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

‘s morgens (komzaal)
handwerken
Rode Kruis
14.15 u. soosmiddag
(koepelzaal)
‘s avonds spelavond
(komzaal)

10.00 u.
diversen

9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

10.30 u.
beter bewegen
18.30-21.00 u.
avondactiviteit

15.00-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div.
activiteiten. Ouderen
buiten Vinkenoord
ook welkom

14.00-16.00 u.
koersbal

middag
biljarten

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.
borrelmiddag
met muziek

wo. 1 sept.
museum
Broekerveiling
24 euro

do. 2 sept.
boodschappen 3 euro
do.ochtend 2 sept.
film in Maria-Oord
7 euro

vr. 3 sept.
winkelen in
Hoofddorp
6 euro

vr. avond 3+17 sept.
eten bij het kookpunt
in JC Allround
10 euro incl. vervoer

1x p14 dgn eetcafé
het Pruttelpotje
17.00-20.00 u
in Allround 5 euro

10.00 u.
internetcafé
Seniorweb DRV

13.30 u.
ANBO-leden Soos
in de Meijert

9 sept. 10.00-11.00 u.
rollatorspreekuur
Nieuw Avondlicht

wo. 8 sept.
ochtendmarkt in
Woerden
6 euro

wo. 1, 8, 15 sept.
10.00 u. creatief
wo. 1, 15 en
29 sept. 10.45 u.
Raboservicebus
do. 2 en 16 sept.
10.00 u. koken

do. 2, vr. 10 en 17 sept. ma. 6, 13 sept. 10.00 u.
14.30 u. jeu de Boules
zang
competities
ma. 6, 13 sept. 14.30 u.
vr. 3 sept. 14.30 u.
spelmiddag
beautymiddag
di. 7, 14 sept. 10.00 u.
15.00 u.
gym
euchariestieviering

do. 2 sept. 12.00 u.
gezamenlijke BBQ
zo. 5 sept.
10.00-11.45 u.
inloopzondag

di. 7, 21, en 28 sept.
14.30 u.
sjoelen

wo. 1 sept. v/a 18.30 u.
bingo
Brinkzicht

do. 2 sept. 14.30 u.
film Forrest Gump
(welzijnszaal)

do.middag 9, 16, 23,
30 sept. naar de
markt en winkelen
3 euro per keer

Open tafel
do. 30 sept. 12.30 u. in Nieuw Avondlicht.
Opgeven bij Zita 0297-287942 op di. tussen
9.30-10.30 u. (9 dagen vantevoren)

wo. 7, 22 sept.
10.45-11.15 u.
Raboservicebus

di. 7 sept. 12.30 u.
vakantiemaaltijd
14.30 u. zomerfilm
19.00 u. bingo
do. 9 sept. 10.00 u.
Artis
vr. 10 sept. 15.00 u.
weeksluiting
ger. gem Mijdrecht

Kookpunt in Allround
vanaf 17.00 u. 7 euro
Elke 1e en 3e vrijdag van de maand

di. 14 sept. 14.30 u.
soosmiddag
19.00 u.
familieavond deel 1
diavoorstelling in
gesprek
do. 16 sept.
familieavond deel 2

vr. 17 sept. 15.00 u.
weeksluiting
Herv. Kerk Vinkeveen

Mantelzorgsalon
Alzheimer Café
30 aug. - ‘nieuwe stijl’
Iedere 2e wo. v/d
in De Buurtkamer, G. maand v/a 19.30 u. in
van Aemstelstraat 5 van Zuiderhof. Start weer
13.30-15.30 u.
in september.
vr. 24 sept. 15.00 u.
weeksluiting BKN
Kerken Mijdrecht

vr. 10 sept. 10.30 u. ma. 13, 27 sept. 13.45 u. di. 21 sept. v/a 10.00 u. di. 28 sept. 9.30-10.00 u.
huiskamergesprek
kaarten
Prinsjesdag
Decibel
babyspullen van toen di. 14 sept. 14.30 u.
vr. 24 sept. 15.30 u.
hoortoestellen
bingo
café Hans

wo. 8 sept. 14.00 u.
do. 9 sept. 14.30di. 14 sept. v/a 14.00 u. do. 23 sept. 14.00(welzijnszaal)
16.00 u. borrelmiddag
bingo
16.00 u. Letta speelt
dialezing over IJsland
met muziek van
voor u tijdens de
Duo Impuls
borrelmiddag

vr. 10 sept. het bos in
za. 11 sept.
wo. 15 sept.
met de bosmobiel
braderie in Wilnis + rit met de strandrups
14 euro
optreden muziekver.
29 euro
Viribus Unitis
3 euro
Passage afd. Vinkeveeen en Waverveen
Herv. Ver. Gebouw Vinkeveen
di. 7 sept. 19.30 u. tradities en gebruiken door
de eeuwen heen
di. 28 sept. 19.30 u. een fietstocht per tandem

vr. 17 sept.
Intratuin Ter Aar
4 euro

wo. 22 sept. varen
vanuit Ijmuiden
21 euro

Rabobankbus woensdag oneven weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.
Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.

wo. 29 sept. 14.30 u.
bijbelkring
met Ds. Tacken

do. 30 sept.
10.30 u.
Sen Fashion
Kledingverkoop

di. 28 sept. v/a 14.00 u.
voorstelling van het
duo Het Palet

voorafkondiging
vr. 1 okt. Firma
Doorduyn met de
nieuwe collectie

vr. 24 sept.
bezoek aan Artis
33 euro

wo. 29 sept.
museum van
oud speelgoed en
ambachten
22 euro

Rabobankbus woensdag even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur
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Van Rijn Racing strand in
B-finale
Mijdrecht - De laatste wedstrijd
voor het NK Rallyracing op Nederlandse bodem, was verspreid over
twee wedstrijd dagen. Op de zaterdag reed Dennis van Rijn in de
SEAT Cordoba een goede zesde tijd
op de klokken. Net achter de top 5.
De zondag erna volgden de tweede
en derde manche, aansluitend met
de finales. Er werd net naast een directe plaatsing gegrepen voor de Afinale.
Vanaf de pole position in de B-finale, mocht Van Rijn zich proberen te
plaatsen voor de eindstrijd. Echter
strandde deze race enkele meters
na de start door een crash.
Nadat op zaterdag 21 augustus op
het Eurocircuit begonnen werd met
de vrije trainingen, volgde in de middag de start van de eerste manche.
De start van Dennis was weer goed
te noemen, enkel was Marcel Snoeyers nog een maatje te groot in deze
heat. Met een tweede positie in deze heat werd er door Van Rijn een
goede zesde tijd op de klokken gereden. Net na de top 5 van in het
Nederlands Kampioenschap, kon
men tevreden terug kijken op deze dag.
Zondag zouden de tweede en derde manche verreden gaan worden,
met aansluitend de finale races op
het Eurocircuit. De baan was weer
in orde gebracht door de organisatoren en dat was te merken aan de
tijden. De Cordoba hield zich goed
en Dennis verscherpte zijn persoonlijk record op deze baan. Een tijd
van 3 minuten werd er gerealiseerd,
echter werd hiermee een 8e tijd behaald.

Dennis mocht de B-finale starten
vanaf de pole position. Mede omdat er de gehele dag niet van deze positie gebruik wordt gemaakt,
was er iets minder grip bij het wegkomen vanaf de startlijn. Vlak voor
de chicane wist Van Rijn de achterstand goed te maken. Toen kwam
het startveld met elkaar in de knoop
en de Cordoba werd hard rond geduwd. Het ging te snel om te kunnen corrigeren en met veel schade aan de wagen, moest de handdoek in de ring worden gegooid.
De herstart van deze finale kon niet
meer worden deelgenomen, er zou
te weinig tijd zijn om de wagen tijdig te herstellen. Dat zal het team de
komende weken in Mijdrecht gaan
doen.
Met slechts 3 punten, eindigde Van
Rijn Racing hun seizoen in Nederland. In België op het circuit van
Maasmechelen krijgt het team nog
een kans om een plaats in de top
tien te bemachtigen. Deze worden
op 26 september en 10 oktober verreden. Dan is het rallyrace seizoen
2010 echt ten einde.

seerd. Op deze dagen kan iedereen komen spelen. “Daarmee willen
we iedereen de kans geven om deze
sport te ervaren. We kunnen beloven dat deze dag voor iedereen een
uitdagende en speciale ervaring zal
zijn.”
De FootGolfdagen worden gehouden op zaterdag 11 september, zondag 26 september en zaterdag 16
oktober tussen 14.30 en 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.nfgb.nl.Ook kunt contact
opnemen door een mail te sturen
naar rens@nfgb.nl.

Argon in slotfase langs
FC Lienden
Mijdrecht - Argon heeft haar eerste wedstrijd in de Topklasse zondag met winst weten af te sluiten.
Op bezoek kwam FC Lienden uit
de gelijknamige plaats in de Betuwe. Argon begon fel aan de wedstrijd en dit resulteerde in de 1e minuut gelijk al in een 1-0 voorsprong.
Aanwinst Brayton Biekman soleerde
vanaf de middenlijn richting de goal
van FC Lienden, de voorzet die hij
gaf werd vervolgens door Jaap Davids in eigen doel gewerkt.
De eerste helft domineerde Argon
de wedstrijd met bij vlagen goed
voetbal.
Daar waar vorig seizoen nog wel
eens snel de lange bal werd gehanteerd om de snelle spitsen in stelling
te brengen, was er vandaag sprake
van redelijk goed verzorgd combinatievoetbal. In de 14e minuut werd
Argon een loepzuivere penalty onthouden toen Joshua Patrick werd
getorpedeerd, de scheidsrechter liet
tot verbazing van het in grote getale opgekomen publiek echter doorspelen.
Argon liet zich hierdoor echter niet
van de wijs brengen en bleef gretig opzoek naar uitbreiding van de
voorsprong. Een afstandsschot van
Thabiso van Zeijl belandde op de lat
en een vrije trap van Patrick Lokken
viel naast het doel van de FC Lienden. In de tweede helft was het wederom Brayton Biekman die van zich
liet spreken.
Hij gaf een goede pass op Thabiso
van Zeijl die na een sterke individuele actie hard de 2-0 binnen schoot.
Argon zat in een zetel maar van het
rustig uitspelen van de wedstrijd
was geen sprake aangezien Gerrit
Jan Bartels FC Lienden direct op 21 bracht.

Open dag bij de Uithoornse
Wieler Trainings Club

De derde manche verliep niet geheel vlekkeloos. In de eerste bocht
werd er al geduwd en getrokken. Twee bochten later was het
de Belg Chalmet die in de achterbumper reed van de Cordoba, gelukkig wist Dennis zijn positie te behouden. Een ronde later probeerde
Veltman het op een zelfde manier, te
vergeefs, om Van Rijn te passeren.
Kostbare secondes gingen verloren
en een achtste plaats in het klassement was net niet voldoende voor
de A-finale.

Mijdrechtenaar zet
FootGolf op de kaart
Aalsmeer - Mijdrecht - Wellicht
heeft u het vorig jaar op televisie
voorbij zien komen: het Nederlands
Kampioenschap FootGolf met vele
bekende voetballers. Mede dankzij
de Mijdrechtenaar Rens Elbertsen
is het nu voor iedereen mogelijk om
in dezelfde ambiance deze nieuwe
sport eens te proberen.
Sinds het Nederlands Kampioenschap dat in 2009 in Nijmegen werd
gehouden is FootGolf een officiële
sport, met een landelijke bond. Deze
Nederlandse FootGolf Bond organiseert op diverse plaatsen clinics,
bedrijfsevenementen en toernooien.
Allereerst kon deze sport door geïnteresseerden alleen beoefend worden, bij een boer in een weiland of
bij enkele Pitch en Putt-vestigingen,
maar tegenwoordig kan dit ook op
een echte golfbaan. Volgens Rens
Elbertsen is hierdoor de uidaging
veel groter: “Met enkele golfbanen
hebben we afspraken kunnen maken om deze sport te introduceren.
Met de bunkers, heuvels, waterpartijen en lengtes tot 350 meter is het
lopen van de negen holes een echte
uitdaging voor iedereen.”
Komende weken worden op golfbaan De Hoge Dijk in Amsterdam
Zuidoost FootGolfdagen georgani-

11 september

FC Lienden coach Hans Kraay junior besloot om Jeroen van Kerkhof in
te brengen, deze lange spits zorgde
ervoor dat FC Lienden wat opportunistische ging spelen. Patrick Lokken schoot voor Argon net als John
van Loenhout voor FC Lienden nog
een bal op de paal, waardoor er voor
beide doelen veel activiteit was.
Uiteindelijk maakte Jeroen van
Kerkhof in de 71e minuut de 2-2. Zo
gaf Argon een zeker lijkende voorsprong uit handen en begon FC
Lienden steeds beter te voetballen.
Toen volgde een tumultueuze slotfase waarin beide ploegen kansen
kregen.
Naast
Patrick Lokken schoot in de 82e minuut vrij voor doelman Armand van
den Top hard naast de goal. FC Lienden kreeg nog een grote kans uit
een corner, Solomon Caulley kopte
net naast het doel van Argon.
Het was Jasper de Haer die er voor
zorgde dat Argon diep in blessuretijd alsnog de volle winst pakte.
Joshua Patrick zette de bal voor de
goal. Brayton Biekman kopte de bal
knap in, de doelman van FC Lienden
pareerde met enig fortuin deze bal.
Jasper de Haer was als eerste bij de
bal om deze in de rebound vlak voor
de doellijn het doel in te wippen. Zo
bezorgde hij Argon alsnog de overwinning die op basis van de eerste
helft zeker terecht was.
Brayton Biekman en de sterk spelende Kevin van Essen hebben laten zien dat ze zeker een aanwinst
zijn. Het vertoonde spel was bij vlagen van hoog niveau. Iedereen die
Argon een warm hart toe draagt is
terecht benieuwd waar dit avontuur
Topklasse gaat eindigen.

Kim Hittinger revancheert
zich met brons op NK op
600 meter
Regio - Bij de Nationale C-spelen,
die op 21 en 22 augustus in Amsterdam werden gehouden, heeft Kim
Hittinger van AKU en het Steenbok
RunningTeam beslag weten te leggen op een prachtige bronzen plak
op de 600 meter in een dik persoonlijk record van 1.39,57. Een knappe
prestatie van de 15-jarige Uithoornse, mede omdat de dag ervoor het
op de 1000 meter 50 meter voor de
streep mis ging. Kim viel uit met ‘verzuurde’ benen en krampverschijnselen. Een flinke deceptie aangezien
ze ook op deze afstand op koers lag
voor een medaille. Des te knapper is
de prestatie van de dag erna waar
ze de ervaringen van de dag ervoor
achter zich had gelaten en er weer
gewoon voor ging.
Sjoerd Heemskerk kwam ook uit op
de C-spelen voor AKU maar dan op
de 1500 meter. Sjoerd had wat pech
met de tegenstand in zijn serie en
moest veel werk alleen opknappen
terwijl er behoorlijk veel wind stond.
Sjoerd is echter goed in vorm en wist
desondanks zijn persoonlijke record
tot op 1 seconde te benaderen. Hij
realiseerde een tijd van 5.10,44 seconden. Jip Mukanay kende helaas

een heel treurig wedstrijdverloop bij
het verspringen. Bij de kwalificaties
sprong ze helaas 3 keer ongeldig
waardoor ze niet meer verder mocht
springen.
Andere opmerkelijke uitslagen waren in de week voorafgaand aan dit
weekend ook te noteren voor Wouter Heinrich en Anouk Claessens
van het AKU/Steenbok RunningTeam. Wouter wist, gehaast door teamgenoot Marcel, op de 1500 meter in
Wageningen zijn persoonlijke record
nogmaals aan te scherpen tot een
tijd van 4.02,49. Met deze tijd staat
hij nu 3e op de nationale ranglijst
bij de jongens t/m 16 jaar. Thom de
Wild liep op de 800 meter zijn beste seizoenstijd van 2.01,53 en Maaike Koopstra haar beste 800 meter in
2 jaar en kwam tot een prachtige tijd
van 2.21,75.
Anouk Claessens tenslotte is in
voorbereiding op het NK 10 kilometer in Tilburg op 5 september en
liep in voorbereiding daarop een 5
en een 10 km. De 5km raffelde ze af
in 18.42,67 en op de 10km in Baambrugge kwam ze in extreem warme
omstandigheden in 38.42 als tweede over de eindstreep.

Postduiven

Henk Snoek en Hennie
Pothuizen winnen
Regio - Zaterdag stonden twee
vluchten op het programma, de eerste Navlucht, het afsluitende gedeelte van het vliegseizoen vanuit het Belgische Meer, en een jonge duiven vlucht vanuit het Franse Peronne. Vrijdagavond werden
405 duiven ingekorfd voor de vlucht
vanuit Meer, gemiddelde afstand
82 km, en donderdagavond ware al
557 jonge duiven ingekorfd voor de
vlucht vanuit Peronne met een gemiddelde afstand van 288 km.
Er stond een harde zuidwesten wind,
en dat was zeker niet gunstig voor
de liefhebbers van Rond de Amstel,
want dat betekend dat de duiven
naar het oosten gedreven worden
en tegen de wind in terug moeten
vliegen. Dit betekende dat er geen
enkele liefhebber van onze vereniging bij de eerste 100 duiven van
het rayon stond, en dat was dit jaar
nog niet gebeurd. In Meer werden
de duiven om 08.15 uur gelost, en in
Peronne om 08.00 uur. Henk Snoek
uit De Kwakel wist op de vlucht vanuit Meer als eerste een duif te klokken, om 09.08.06 uur landde deze op het hok en dat betekende
de eerste plaats. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen werd 2e en Ginkel & Berg uit De Kwakel 3e. Verweij-Castricum werd 1e in de B-Groep.
De snelheid van de eerste duif was

1554,129 meter per minuut, ruim 93
Km per uur. Hennie Pothuizen klokte om 10.50.43 uur de eerste duif
op de vlucht vanuit Peronne, zijn
duif maakte 1698,886 meter per minuut, bijna 102 Km per uur. Ook de
tweede duif was van Hennie, Bosse & Zn uit Uithoorn werd 3e, Ton
Duivenvoorde uit De Hoef 4e. L. v.d.
Sluis uit Uithoorn werd eerste in de
B-Groep. Hiermee werd Hennie in
de Afdeling Noord Holland 25e en
61e, een mooie prestatie met deze
harde wind. In rayon F werd hij 7e
en 13e, Bosse & Zn 59e, Ton 67e en
Wim Wijfje uit De Kwakel 92e. Gezien de weersinvloed toch nog redelijke prestaties voor de leden van
Rond de Amstel.
De uitslagen waren als volgt:
Meer 405 duiven 18 deelnemers
H.P. Snoek
C. Pothuizen
Ginkel & Berg
W. Wijfje
Verweij-Castricum
Peronne 557 duiven
en 19 deelnemers
C. Pothuizen
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
Th. Kuijlenburg
W. Wijfje

Uithoorn - De BMX baan aan de
Europarei 3 is dan geopend voor alle inwoners van uithoorn en omgeving. Spektakel voor sponsoren, leden, familie en belangstellenden.
Men maakt kennis met de BMX
sport en de prachtig vernieuwde en
spectaculaire crossbaan.
13.00 – 15.00 uur Onder begeleiding
van trainers en baancommissarissen rijden BMX leden promotiewedstrijden over het onlangs vernieuwde parcours met steile kombochten
en spectaculaire hindernissen. Deze
worden genomen met adembenemende sprongen. Jonge rijders vanaf 6 jaar maar ook oudere en ervaren rijders laten zien dat fietscross
oftewel BMX een prachtige spectaculaire sport is met bloedstollende races en volop actie. 10.00 uur –
12.00 uur. Bij het tijdrijden draait het
niet om de snelheid maar veel meer
om discipline en ritme. De kunst is
om een zo klein mogelijk tijdsverschil tussen de verschillende ronden
te hebben. Degene met het kleinste verschil ontvangt een wisselbeker. Tijdens een gezellig bingospel
wordt aan de winnaar de wisselbeker uitgereikt.

Van 14 tot en met 17 september

Avondfiets4daagse bij
UWTC
Uithoorn - De avondfiets4daagse,
in 1979 voor het eerst georganiseerd, was jarenlang een succesnummer van de Uithoornse Wieler
Trainings Club. Na jaren van afwezigheid wordt nu speciaal voor het
jubileumjaar het evenement opnieuw georganiseerd. Na de zomervakantie kunnen alle inwoners
van Uithoorn en omgeving een paar
avonden genietend fietsen voordat
de herfst invalt

zitten is mogelijk en ook staat het
de bedrijventeams vrij om de kaarten onderling over te dragen.

De routes
Er zijn 8 prachtig gevarieerde routes
uitgezet langs waterrijke gebieden
en over verkeersluwe wegen. Dwars
door het Groene Hart leiden de pijlen veilig naar plaatsen als Waverveen, Botshol, De Hoef en de langere afstanden gaan naar Nieuwer
ter Aa, Leimuiden en de Haarlemmermeer.

Inschrijfgelden
10,00 per persoon
25,00 per gezin
(kinderen tot 13 jaar)
5,00 p/p (dagkaart)
50,00 per bedrijventeam

Alle afstanden zijn volledig bewegwijzerd en dus eenvoudig te volgen.
Ook krijgen de deelnemers een duidelijke routebeschrijving mee zodat
ruim voor het donker het eindpunt
wordt bereikt. Men kan kiezen uit
routes van 25 of 50 km waarbij de
mogelijkheid wordt geboden om per
dag te wisselen van afstand.
Inschrijven
Deelname kan individueel maar er
kan ook in groepen worden gestart
waarbij voor bedrijven de mogelijkheid is in hun eigen promotiekleding te rijden. Door voorinschrijving
via www.uwtc75.nl is men verzekerd
van deelname maar inschrijving is
ook mogelijk bij de start.
Het kopen van dagkaarten voor degenen die wat krapper in hun tijd

Starttijden
25 km
17.00–18. uur
bij UWTC, Europarei 3 te Uithoorn
50 km
17.00–17.30 uur
Finishtijd
Uiterlijk 20.oo uur bij UWTC, Europarei 3 te Uithoorn

Verzorging onderweg
Tijdens de routes zijn een verzorgingsposten opgenomen om de
stempelkaart te laten stempelen en
een moment van rust te nemen. Elke deelnemer ontvangt dan fruit en
frisdrank. Voor degenen die met
pech komen te staan is via een mobiel nummer een oproep te doen
voor hulp. In het clubgebouw is gelegenheid tot het nemen van consumpties en snacks en kan er ruim
gebruik worden gemaakt van de
kleed- en sanitaire ruimtes.
Feestelijke intocht
Op vrijdagavond worden de deelnemers muzikaal onthaald in het clubgebouw. Bij inlevering van 4 volledig
afgestempelde kaarten maakt men
kans op een prijs. Onder meer worden unieke fietswegenwachtbonnen verloot. Elke deelnemer ontvangt een speciaal voor dit jubileum
ontworpen medaille.

IJsclub “Hou Streek”
organiseert een
fietspuzzeltocht
De Hoef - Op zondag 29 augustus a.s. organiseert de IJsclub “Hou
Streek” uit De Hoef weer de jaarlijkse gezellige fietspuzzeltocht voor
jong en oud.
Voor de beste puzzelaars onder u
zijn er leuke prijzen te winnen.
Wij hopen dat het die dag mooi weer
zal zijn en dat velen van u na de vakantie uitgerust en vrolijk met deze

tocht mee zullen rijden. De tocht zal
ongeveer 35 km lang zijn.
U kunt starten vanaf de HSV kantine
vanaf 11 uur tot 13.30 uur.
Om mee te dingen naar de mooie
prijzen dient u uiterlijk 17.00 uur
terug te zijn in de kantine. De inschrijfkosten zijn: jeugd tot 16 jaar
2,00 en ouder 3,00

Veenlopers liepen in
Abcoude
Regio - Afgelopen vrijdag 20 augustuswas de Dorpsloop in Baambrugge. Ook weer een aardig regiment Veenlopers aan de start. Hier
zijn de afstanden 4 en 10 km. Het
is flink warm vandaag, de temperatuur ligt nog rond de 24-25 graden. Verder is het zonnig met een
matig windje, waarbij je op sommige punten op het parcours wat verkoeling krijgt. Baambrugge is niet zo
heel groot de loop bestaat uit een
soort klaver 3, waarbij in elke lus
een keerpunt zit. Op de 4 km is het
good old Chris Woerden die de afstand aflegt in 27.07 min. Een bijzonder sterk deelnemers veld is er deze avond op de 10 Km. De overall
winnaar is Herman Leeman in 33.45
Hij loopt in de categorie veteranen 40, Michael Woerden die overall 3e wordt in 34.43 wordt wel 1e

in de catergorie Senioren. Ook Willem van Leeuwen levert een prima
prestatie in 37.56 , daarna volgen
Frans Woerden in 39.11, Johan Baas
die steeds sterker door de marathon
training finisht in 40.08, ook Jeroen
Looman en Henny Kooijman maken
goede progressie Jeroen komt binnen in 41.50, Henny in 42.06, direct
daarna gevolgd door Ivo Bruns in
42.07 en Theo Noij in 42.12. Ook deze keer geven Frans Bosman en Bert
van Diemen elkaar weinig toe; 45.43
om 45.44 . Zij hebben een kleine
voorsprong op Jos Bunschoten die
eindigt in 46.17. Ook Herman van ´t
Schip en Leo van Diemen geven elkaar niets toe; beide 47.36. Dan volgen nog Rob van Zijtveld in 50.50 en
Jos Snel in 52.48 Jos leverde weer
een van zijn befaamde haaswerklopen voor een dame van AKU.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Dat is nog eens een kaper!

Waarom is zwembad in
Mijdrecht dubbelzo duur
dan andere baden
Yolande Bakker uit Mijdrecht heeft de afgelopen
tijd wat mailcontacten onderhouden met de gemeente en met het zwembad in Mijdrecht, met
name over de enorm hoge prijzen die men in het
nieuwe Optisport zwembad in Mijdrecht durft te
vragen. De projectleidster van de gemeente, gaf
wel er erg makkelijk antwoord op deze vraag. Zij
stelde: “Inzake de tarieven hanteerden Blijdrecht
en het Veenbad verschillende tarieven. Afhankelijk waar u heeft gezwommen zal het tarief dat u
gewend was duurder of goedkoper zijn., aldus de
projectleidster van de gemeente De Ronde Venen
(de gemeente die nog steeds beweerd eigenaar
van het bad te zijn, maar er blijkbaar weinig over
te vertellen heeft).
Yolande Bakker gaf op dit antwoord de volgende
antwoorden terug:

Andere baden
“Op uw antwoord van de prijsstijging kan ik het
toch niet laten om daar op terug te komen.
U geeft aan dat afhankelijk van welk zwembad er
voor heen gezwommen werd het duurder of goedkoper zou worden. Dit is toch echt niet correct, zoals u ook al in mijn vorige mail kon lezen. Ik zal
proberen om het nog duidelijker weer te geven.
Zwemmen in Blijdrecht kostte 2.60 per keer of 26
euro voor 11 keer

Zwemmen in Vinkeveen kostte 4.90 per keer of
43.80 voor 10 keer

Even voor de duidelijkheid
Zwemmen in Kikkerfort Breukelen 4.85 per keer of
48.20 voor 11 keer
Zwemmen in Amstelveen 4.40 per keer of 43.10
voor 12 keer
Zwemmen in Woerden (een optisportbad) 4.90 per
keer of 49 euro voor 12 keer
Zwemmen in Uithoorn 5.50 per keer of 49.50 voor
10 keer
zwemmen in Abcoude 4.60 per keer of 46 euro
voor 12 keer.
Uw prijzen voor Mijdrecht van 8.30 per keer en
83 euro voor 12 keer, zijn gewoon hoger dan in
Blijdrecht en hoger dan in Vinkeveen. Ook zijn ze
ruim hoger dan alle andere zwembaden enigzins
in de buurt en last but not least zijn ze bijna 2 keer
zo hoog als een ander Optisportzwembad een gemeente verderop.
Ik neem aan dat u naar uw prijsstelling gaat kijken, anders zie ik en vele anderen zich genoodzaakt om toch bij zwembaden in de ons omringende gemeenten te gaan zwemmen.
Yolande Bakker

Heet dat recreatie
zwemmen??

Tot mijn zeer grote verbazing blijkt het voor de
jeugd nu niet meer mogelijk op woensdagmiddag
vrij te zwemmen in uw zwembad? Iedereen heeft
altijd de mond vol van dat de jongeren meer aan
sport moeten doen.
Mijn zoon en vele van zijn klasgenoten vonden het
altijd fijn om (naast hun andere sporten als voetbal, turnen etc.) op woensdagmiddag met een

aantal lekker te gaan zwemmen voor een paar
uurtjes. En aan zijn verhalen te horen waren zij zeker niet de enigen.
En nu zou dat zo maar opeens niet meer kunnen?
Dat vind ik nogal een vreemde zaak en hoop dat
daar toch nog snel verandering in kan komen?
L. Hendriks

Teleurgesteld in het
nieuwe zwembad
Ik als mijdrechtenaar en andere inwoners uit
mijdrecht zijn erg teleurgesteld in het nieuwe
veenweide bad. Dit zou echt veelbelovend zijn!
Maar in werkelijkheid kan je er bijna niets!

Citaat van gemeente pagina!! 2008
In de gemeente De Ronde Venen bestaat al jaren de wens om een nieuw zwembad te bouwen.
Een modern en centraal gelegen zwembad dat geschikt is voor een breed publiek, van zwemsporters
tot recreatieve zwemmers. Momenteel bestaan er
in de gemeente twee zwembaden: Blijdrecht in
Mijdrecht en het Veenbad in Vinkeveen. Aangezien deze zwembaden in de jaren 70 gebouwd zijn,
zijn de zwembaden verouderd en voorzien niet
meer in alle behoeften. !!?

Het was zelfs nog beter lijkt wel!
Citaat de groene venen
Er wordt nu een nieuw zwembadcomplex gebouwd
mét aanvullende voorzieningen op het gebied van
sport en ontspanning. Het zwembad komt aan de
Veenweg in Mijdrecht, in het te ontwikkelen Marickenland. Deze locatie is niet alleen geschikt
vanwege de centrale ligging, maar sluit tevens aan
bij de recreatieve ambities van de gemeente en de
ontwikkelingen in Marickenland.

Ik wil graag even mijn ontevredenheid
uiten over het zwembad!
Ik ging laatst zwemmen met mijn zoontje. Er lagen
kleine balletjes en ik ging rustig overgooien met
mijn zoontje, werd ik er opgewezen dat dat niet
mocht! Je mag dus alleen in het doelgroep bad
ballen! Maar dat bad was dicht vanwege personeel tekort! En er was bijna niemand die ik stoorde! Laat die kinderen dan spelen in het grote bad!

Ik vond het erg tegenvallen dat wij niets mochten, dus na een uurtje waren we het al zat, en dat
voor dat geld! Nu dacht ik laten we woensdagmiddag gaan zwemmen, leuk!! Maar nee, geen recreatie zwemmen!?! Wat is dit nou weer. Waar is dit
zwembad voor? Om geld aan zwemles en andere
doelgroepen te verdienen? Het is juist zo belangrijk dat de kinderen lekker even kunnen vrij zwemmen in hun vrije tijd!! Wij, de mijdrechtenaren hebben daar zo lang om gevraagd en op gehoopt!!
Wij zijn erg teleurgesteld in de mogelijkheden voor
recreatie zwemmen! Kan het recreatie zwemmen
niet op woensdag en vrijdag middag?
Misschien is het een idee om de mensen die klachten hebben er op te wijzen dat ze deze op een
kaartje schrijven dat in het zwembad bij de balie
ligt! Of een mail te laten sturen naar Optisport!
Hoe meer mensen dat doen hoe eerder er iets veranderd!
P.s. ik ga met het kinderfeestje toch maar weer
naar het leuke Breukelen!
Bovenstaande onvrede heb ik naar Optisport gemaild en zij gaven onderstaande reactie:
Er mag inderdaad gewoon gespeeld worden in
het wedstrijdbad, ik zal mijn medewerkers hier op
aanspreken.
Het recreatief zwemmen snap ik; ik zou dit graag
ook op woensdag en vrijdag aanbieden, helaas is
dat nog niet mogelijk i.v.m. de zwemlessen. Maar
we gaan dit na het afzwemmen opnieuw indelen,
dus dit zal in de toekomst zeker mogelijk zijn. Dus
houdt de website in de gaten.
Juliette Spronk uit Mijdrecht

Wilnis - “Ik ben David van den Berg, ik ben 13 jaar en
ik woon in Wilnis.

uur ‘s ochtends op de Vinkeveense plassen. Dit formaat karpers worden niet zo snel gevangen.

De reden dat ik deze mail schrijf is dat ik een bijzondere vis heb gevangen. Ik heb deze Schub karper gevangen van 33 pond (16,5 kilo).
Deze karper is ook meteen mijn persoonlijk record geworden. Ik heb hem gevangen op 6 augustus rond 4

Nadat ik deze karper heb gewogen en er een foto was
gemaakt heb ik deze karper weer veilig ter water gelaten in de hoop hem later nog eens te vangen.
David van den Berg

Jan Rouwenhorst(CDA) en Anco Goldhoorn (RVB)
stellen vragen aan college

Hoe gaat het nu verder
met de inburgeringscursussen?
De Ronde Venen - Eerder deze
maand heeft een rechter besloten
dat mensen met een Turks paspoort
en een verblijfsvergunning niet gedwongen kunnen worden om deel
te nemen aan een inburgeringscursus als ze de kosten daarvan zelf
moeten betalen. Dat zou in strijd zijn
met een Europees associatieverdrag
met Turkije. De raadsleden Jan Rouwenhorst en Anco Goldhoorn willen
weten in hoeverre dit gevolgen heeft
voor de situatie in De Ronde Venen.
En dan in breder verband. Hoeveel
mensen moeten volgens de geldende regelgeving meedoen, hoe zit het
met het halen van diploma’s binnen
de gestelde tijd, is er voldoende capaciteit, is er een wachtlijst, wie komen het eerst in aanmerking.
Daarbij speelt verder dat tot op heden het ROC die inburgeringscursus verzorgde. Dat was vroeger wettelijk zo geregeld, maar nu mogen
ook andere aanbieders dat doen.
Het is echter zo dat het ROC gedurende een overgangstijd nog een
“beschermde” positie had. Die loopt
eind dit jaar af. Er zal dus opnieuw
moeten worden aanbesteed en hoeveel zal dat gaan kosten?
De beide raadsleden willen daarom
graag weten of er een evaluatie is
van die samenwerking met het ROC
en in hoeverre er sprake is van een
resultaatverplichting en of die gehaald is:
“Op basis van goed luisteren hier en
daar zou het mij niet verbazen als
het tussen gemeente en ROC niet zo
goed loopt. Maar als men het contract niet wil verlengen, dan zal dat
op tijd aan het ROC moeten worden
duidelijk gemaakt. Verder willen we
graag weten welke plek men voor
ogen heeft als de herindeling er
door is. En dan zou Vinkeveen (De
Boei) eventueel een mooi centraal
gelegen plek kunnen zijn”, aldus Jan
Rouwenhorst.
Vragen
De volgende vragen liggen nu bij
burgemeester en wethouders over
dit onderwerp: “De deelname aan
een inburgeringscursus - en met
name het leren en beheersen van de
Nederlandse taal - is van groot belang voor een geslaagde integratie
van immigranten. De Wet inburgering verplicht bepaalde categorieën

immigranten (met een verblijfsstatus) een inburgeringsexamen met
succes af te ronden.
Recentelijk (eerste helft augustus) is
door een rechterlijke uitspraak bepaald dat dit - t.a.v. bepaalde groepen - in strijd zou zijn met hogere,
internationale regelgeving, omdat
(bepaalde groepen) migranten de
inburgeringscursus zelf (hadden)
moeten betalen.
Ten aanzien van de geschetste achtergrond leggen wij de volgende
vragen aan u voor.

Zijn er naast het ROC andere organisaties die voor inwoners van de
gemeente De Ronde Venen inburgeringscursussen verzorgen en zo
welke zijn dat dan en hoeveel mensen maken daarvan gebruik?
Hoeveel inwoners moeten nog verplicht deelnemen aan inburgeringscursus / hebben nog geen “diploma” behaald.
Is er vanuit de gemeente een plan
ontwikkeld / deelnamelijst gemaakt
om de deelname aan inburgeringscursussen gefaseerd aan te bieden en zo ja welke criteria worden
daarbij dan gehanteerd? Met andere woorden: Is er in de Ronde Venen sprake van een specifiek “doelgroepenbeleid” bij de toewijzing van
deelname aan de inburgeringscursus en zo ja, hoe ziet dat er dan uit?
Waar vinden de inburgeringscursussen voor inwoners van de Ronde Venen plaats?
Is het juist dat de contractperiode
van de gemeente met het ROC m.b.t.
het aanbieden van inburgeringscursussen (en andere educatie) aan
het eind van dit jaar afloopt?
Hoe staat het met de evaluatie van
deze samenwerking, m.n. wat betreft het zo effectief mogelijk inzetten van middelen en het realiseren
van een optimale deelname? Met
andere woorden: welke resultaatverplichtingen zijn afgesproken en
in hoeverre is daaraan voldaan?
Welke voorbereidende activiteiten
zijn tot op heden ondernomen om
direct na de herindeling de toegankelijkheid tot deelname vanuit de
hele gemeente te vergemakkelijken door de inburgeringscursus aan
te bieden op een centrale plek die
vanuit de hele gemeente goed met
openbaar vervoer is te bereiken?

Bibliotheek Mijdrecht
wordt verbouwd

Mijdrecht - De vestiging Mijdrecht
van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen wordt verbouwd. De vestiging zal daarom
tussen 28 augustus en 20 september gesloten zijn. In die tijd kunt u
geen materialen lenen in Mijdrecht.
De andere vestigingen van Bibliotheek AVV zijn natuurlijk wel open
en daar kunt u terecht voor het lenen van uw boeken, dvd’s of tijdschriften, voor het terugbrengen van
uw materialen en natuurlijk voor het
lezen van een krantje. U vindt onze andere vestigingen in Vinkeveen,

Wilnis, Abcoude, Loenen, Breukelen, Kockengen en Maarssen en
Maarssenbroek. Kijk voor adressen
en openingstijden op onze website:
www.bibliotheekavv.nl.
Langer lenen
Tot aan de sluiting op 28 augustus
krijgt u alle materialen mee voor 6
weken. En om niet zonder boeken
te zitten, mag u in die periode ook
meer materialen meenemen, totaal
20 stuks. Wilt u de materialen nog
langer lenen, dan kunt u altijd verlengen via de website.

Wordt overwogen om met andere
aanbieder(s) van inburgeringscursus een contractuele samenwerking
aan te gaan en welke gronden liggen daaraan ten grondslag? (bijv. financieel, locatie van cursusaanbod)
Hoe groot is de groep die volgens
de (tot nu toe geldende) regelgeving nog geen diploma heeft behaald?
Hoe worden deze personen benaderd om deel te nemen?
Hoeveel personen uit De Ronde Venen nemen nu (verplicht) deel aan
de inburgeringscursus?
Hoeveel plaatsen zijn er (jaarlijks)
voor verplichte deelname aan een
inburgeringscursus beschikbaar en
is dat aantal “voldoende”?
Hoeveel mensen nemen op vrijwillige basis deel aan de inburgeringscursus?
Welke budget in het kader van het
participatiefonds (of anderszins)
beschikbaar voor de inburgeringscursussen en is dit bedrag in de afgelopen jaren sinds 2006 volledig
benut?
Welke regelgeving wordt door de
gemeente gehanteerd t.a.v. het betalen van de deelnamekosten? En
wat zijn in dat verband de tot op heden gemaakte kosten? Wordt het
beschikbare budget uitgeput?
Is tot op heden gebleken dat er voor
(potentiële) deelnemers financiële
belemmeringen zijn waardoor wordt
afgezien van deelname?
Welke oplossingsruimte is er en in
hoeverre is daarvan in de praktijk
gebruikt gemaakt?
Zijn er andere, gerechtvaardigde
motieven bekend bij de gemeente,
waardoor wordt afgezien van deelname en op welke wijze wordt in
voorkomende situaties een oplossing aangeboden, zodat toch kan
worden deelgenomen aan de inburgeringscursus.
Welke gevolgen heeft de rechterlijke uitspraak voor de omvang van de
groep mensen die deelneemt / moet
deelnemen en een diploma moet
halen in De Ronde Venen?
Op welke wijze wordt aan inwoners
meegedeeld dat zij verplicht moeten
deelnemen aan een inburgeringscursus?

Inleverbrievenbus
Tijdens de verbouwing zal ook de
inleverbrievenbus gesloten zijn. Als
u materialen wilt inleveren kunt u
dat doen bij alle andere vestigingen. Ook daar vindt u een inleverbrievenbus.
Reserveren
Wilt u materialen reserveren, ook
dat kan altijd via de website. Als u
reserveert, denkt u er dan even aan
de afhaallocatie te wijzigen. Als lener van Mijdrecht staat uw afhaallocatie automatisch op Mijdrecht.
Dit kunt u handmatig wijzigen in de
vestiging waar u uw materialen wilt
afhalen. Zodra uw reservering binnen is, ontvangt u bericht.
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GVM ’79 maakt zich klaar
voor een nieuw seizoen

Snel een strakke buik bij pk sport

Door infrarood
dieptewarmte!
Vinkeveen - Trainen met de Better Belly® geeft u de kans om op
een snelle en effectieve wijze van
uw buikvet af te komen. Binnen vier
weken heeft u 2 kledingmaten minder! Wanneer u op de gewone manier gaat bewegen zoals u gewend
bent, blijft uw buik altijd koud; dat
wil zeggen dat er in dit gebied een
slechte doorbloeding is. Dit is tevens het probleem waarom het zo
moeilijk is om juist op die plek af te
vallen.
Door met infrarood dieptewarmte te
gaan bewegen neemt de doorbloeding toe omdat het lichaam met alle macht de temperatuur gelijk wil
houden met als gevolg dat er in de
buikzone een vele malen betere
doorbloeding plaatsvindt. Hierdoor
zal de vetverbranding enorm toenemen. Daarnaast zorgt infrarood er
tevens voor dat de ruststofwisseling
verhoogd wordt. Om tot deze resultaten te komen is er periode van onderzoek vooraf gegaan.
De Better Belly® is uitvoerig getest
met verbluffende resultaten. Nooit
eerder werd er aangenomen dat
men daadwerkelijk op een specifieke plaats in centimeters zou kunnen afnemen, maar ook nooit eerder is het voorgekomen dat mensen
zijn gaan trainen met deze speciaal
voor dit doeleind ontwikkelde band.
Infrarood in samenwerking met bewegen zorgt ervoor dat de vetcellen
slinken. Door de warmte en effecti-

viteit wordt bewegen met de Better
Belly® ook als zeer prettig ervaren.
methode
De methode is eenvoudig: u gaat
drie keer per week, vier weken achter elkaar 30 tot 40 minuten trainen.
De intensiteit wordt afgestemd op
uw fitheid. Voor de eerste training
wordt u gemeten en na een periode
van vier weken opnieuw om het positieve resultaat vast te stellen. Tijdens de training maakt u gebruik
van crosstrainer, fiets of loopband.
U hoeft niet specifiek op uw voeding
te letten, omdat de resultaten zonder dieet al verbluffend zijn.
Daarnaast heeft bewegen met de
Better Belly® nog andere positieve effecten op het lichaam, zoals het
verminderen van rugklachten. Diverse mensen zijn van jarenlang pijn
in hun rug hiervan afgekomen. Tevens ondersteunt de Better Belly®
herstel na ziekte, bevordert soepele spieren en gewrichten, voert gifstoffen uit uw lichaam af en bevordert een betere nachtrust.
De Better Belly® is uniek en u heeft
nu de kans om hiervan als een van
de eersten te profiteren! Mis die
kans niet!

Hertha MF1 traint voor
de eerste keer
Vinkeveen – Vorige week woensdag was het zover. Het nieuwste
meisjes team van Hertha was er helemaal klaar voor om voor de eerste
keer te gaan trainen.
Al in de zomervakantie keken ze uit
naar deze dag. Onder begeleiding
van de ervaren René Dooremalen
begonnen de meisjes met een paar
oefeningen en dit werd gevolgd
door een erg spannend partijtje. De

meisjes hadden er erg veel plezier
in, en werden bijzonder goed door
de ouders aangemoedigd.
Ondanks dat er vorig seizoen al veel
meisjes de weg naar Hertha gevonden hebben, is er nog ruimte voor
nieuwe aanmeldingen. Niet alleen in
de categorie MF (meisjes geboren
in 2002 of later), maar ook in de MD
(meisjes geboren in 1998 en 1999)
is er nog ruimte. Bezoek de website van Hertha.

Kleuters
Na de kleutergym stromen de kinderen door naar turnen. In deze les-

Voor meer informatie of aanmelding
aan de receptie of bel 0297-264666.
PK Sport Voorbancken 26 Vinkeveen
info@pksport.nl www.pksport.nl

De eerste 6 weken starten wij met
een laddercompetitie, zodat iedereen zich kan meten met alle clubgenoten voor een latere plaats in de
A- of B-lijn.

vorderden. Iedereen is met of zonder partner welkom.
In juni hebben wij meerdere mensen
kennis laten maken met onze club,
doordat wij speciale drives hebben
georganiseerd i.s.m. het project ‘Juni beweegt’. Mede hierdoor hebben
enige personen de stap gemaakt
naar onze bridgeclub.

Ook nieuwe leden kunnen zo meespelen om hun spelniveau te testen
in deze club. De uitslagen worden
op verzoek per E-mail verstuurd.

Hebt u belangstelling om lid te worden van onze bridgeclub? Wij spelen in een gezellige sfeer om de
punten in een onderlinge competitie? Een keer op proef meespelen is
ook mogelijk.

Wij spelen van september tot mei
voor de ongewijzigde contributie
van 55,-. Er zijn nu 54 leden, maar
er is zeker plaats voor nieuwkomers.
Mannen, vrouwen, beginners of ge-

Voor informatie kunt u terecht bij
onze voorzitter Ada Groenewegen,
tel. 0297-593452. Bridgeclub ‘Ups
en Downs’ gaat er een mooi bridgejaar van maken.

Heerenlux sponsor
biljartclub De Merel
Vinkeveen - Biljartclub de Merel
uit Vinkeveen zal de komende jaren als hoofdsponsor Heerenlux uit
Aalsmeer op haar kleding dragen de
club is zeer blij met deze sponsor,
even een kleine impressie van het
bedrijf in verven, al 75 jaar meer dan
goed. Verfindustrie Heeren en Meijer bv. uit Aalsmeer heeft haar eigen
productlijn Heerenlux in een nieuw
jasje gestoken..
De cosponsors dit jaar voor biljartclub de Merel zijn Metaal Mijdrecht
(handel in ferro en non-ferro metalen) uit Mijdrecht, Jachtwerf van
Vliet voor al uw bootwerkzaamheden te Vinkeveen, Elektrotechniek
GJ van der Vliet (Electra/techno-installateur) te Mijdrecht, Restaurant
De Veensteker te Vinkeveen. Ook
kunnen we nog enkele leden plaat-

sen voor de clubavond op dinsdag
de clubavonden beginnen om 20.00
uur u stapt naar binnen in ons clubhuis meldt u aan de bar en u kunt
direct spelen. Komt het u niet gelegen om op de dinsdagavond te spelen dan kan dat ook op de donderdag avond bij de oudste club van de
ronde venen D.I.O. dit alles in Café
Biljart De Merel Arkenpark MUR 43
3645 EH Vinkeveen tel. 0297-263562
E-mail thcw@xs4all.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De biljartballen rollen
weer
De Ronde Venen - Afgelopen
week is de biljartcompetitie 20102011 weer gestart. De eerste ronde
spelen alle teams tegen elkaar. Aan
het eind van de 1e ronde, eind januari 2011, is de eerste periode-kampioen bekend. Elk team heeft dan 22
wedstrijden gespeeld.
In de eerste speelweek waren er direkt al een paar spelers met uitstekende prestaties.
Desmond Driehuis (zie foto) had
maar 13 beurten nodig voor de kortste partij van de week.
Dorus van der Meer scoorde met 54
caramboles de procentueel hoogste
serie. Dorus haalde 49,09% van zijn
te maken 110 caramboles.
De teams van De Merel/Heerenlux 3
en De Kuiper/van Wijk starten beiden met een 9-0 overwinning.
De Merel/Heerenlux 1 won met 72 van de Merel/Heerenlux 2. John
Vrielink wist ondanks de hoogste
serie van Dorus de partij met 2 caramboles verschil te winnen.
Cens 1 won met 7-2 van nieuwkomer De Springbok 1. Kees de Bruin
trof het niet tegen een ontketende
Desmond Driehuis. Desmond scoorde met zijn 13 beurten een moyenne
van 6,538 tegen Kees de Bruin die
“slechts” 8,076 noteerde.
Peter Stam redde in 18 beurten de
eer voor zijn team door Cor van de
Kraats te verslaan.
De Merel/Heerenlux 3 verpletterde De Merel/Heerenlux 4 met 9-0.
Wim Berkelaar had met 19 beurten de kortste partij tegen Gijs van

Inlooptrainingen bij
Veenland volleybal
Wilnis - Voor jong of oud, fanatiek of recreatief, bij Volleybal vereniging Veenland kun je binnenkort
een kijkje komen nemen. Iedereen
die zin heeft om na wat basisoefeningen een partijtje volleybal mee te
spelen is de eerste 3 donderdagen

in september van harte welkom voor
een inlooptraining.
Volleybal vereniging Veenland in
Wilnis heeft diverse trainingsgroepen die allemaal op donderdag in de
Willisstee trainen. Bij Veenland kan
zowel recreatief als in wedstrijdver-

sen gaan de kinderen echt turnen.
De grondvormen van bewegen worden nu turnelementen.
Heb je voldoende talent, dan kan
het zo zijn dat je vanuit de recreanten groepen geselecteerd wordt om
in deze groep extra te komen trainen.
Acrogym is spektakel: je maakt
acrobatische sprongen, samen met
anderen bouw je piramides en soepel spring je weer van elkaar af.
Het lijkt soms wel circus ! Gevoel
voor evenwicht is heel belangrijk
bij acrogymnastiek. Tijdens de lessen krijg je daarvoor veel oefeningen. Je moet je daarvoor goed kunnen concentreren en letten op je
partner: samen moet je immers in
evenwicht zien te komen en blijven
om bijvoorbeeld op de schouders te
kunnen staan.
Voor jong en oud hebben we stepaerobics en/of bodyshape: de meeste deelnemers aan deze lessen zijn
recreanten die het allemaal prettig
vinden om hun conditie te behouden en/of te verbeteren. Jong en
oud doet mee. Step-aerobic & bodyshape is FUN en je raakt ervan in
SHAPE, dus geen smoesjes en lekker meedoen.
Aanmelden kunt u bij onze ledenadministratie: ledenadmin@gvm79.nl
of bij onze trainsters in de zaal. Doe
een keer een proefles mee, voor de
tijden en sporthallen zie het overzicht in de advertentie elders in deze krant of op www.gvm79.nl

Klaar voor actie? Kom
langs en volleybal mee!

Dinsdagmiddag bridgeclub ‘Ups en Downs’
Mijdrecht - De leden van Bridgeclub ‘Ups en Downs’ zijn er helemaal klaar voor om op dinsdagmiddag 7 september aan het nieuwe
bridgeseizoen in De Meijert te beginnen.

Mijdrecht - De vakantie is weer
voorbij, iedereen is weer lekker uitgerust en dan is het nu weer tijd om
de spieren lekker los te maken. Vanaf maandag 30 augustus beginnen
onze lessen weer, een overzicht van
de lessen kunt u lezen in de advertentie of kijk op www.gvm79.nl. Onze trainsters hebben alweer nieuwe
lessen bedacht en het beloofd dan
ook een sportief nieuw seizoen te
worden.
Voor de allerkleinsten is er ouder en kindgym. Een uur lang rennen, springen, klauteren etc. Hedendaagse ouders/verzorgers willen graag iets doen met hun kind.
Thuis schiet het er vaak bij in om intensief met het kind bezig te zijn.
Andere ouders vinden de gym een
goede uitlaatklep voor hun energieke kind. Bovendien is het een gelegenheid om met andere opvoeders
in contact te komen.
Na ouder en kindgym kunnen de
kinderen doorstromen naar de kleutergym. Deze kinderen worden spelenderwijs vertrouwd gemaakt met
bewegingen en kleine opdrachtjes.
Voor kinderen die faalangst hebben
of wat bangig zijn, kan gym een goede manier zijn om angsten te overwinnen en grenzen te verleggen. Ze
leren er meer te durven en op een
veilige manier te bewegen.

band gevolleybald worden. Bij Veenland spelen 4 wedstrijdteams, waarvan 2 heren teams, 1 dames team
en 1 jeugd team van 12 t/m 17 jaar.
De heren senioren spelen resp. 2de
en 3de klasse en de dames spelen
3e klasse. Alle wedstrijdteams kun-

der Vliet. De Springbok 2 debuteerde met een 2-7 verlies tegen Cens 2.
Jan van Veen zorgde dat er 2 punten
in De Hoef bleven door Chris Esser
in een marathonpartij te verslaan.
De Kuiper/van Wijk had met 9-0
geen clementie met Stieva Aalsmeer.
Toine Doezé was met winst in 23
beurten geen gentleman voor Lucia
van Gelderen.
BOB’S BAR
De Paddestoel 3 verloor met 2-7 van
het teruggekeerde team van Bob’s
Bar. Jeroen Schijf, Stefan Vos en
Bobby van Kolck namen de punten
voor Bob’s Bar mee.
Kromme Mijdrecht 1 pleegde met
7-2 “broedermoord”op De Kromme
Mijdrecht 2.
Chris Verhoef was in 22 beurten veel
te sterk voor Egon van der Heijden.
Kampioen De Paddestoel 2 startte
met een overtuigende 7-2 op APK
Mijdrecht 2.
Kopman Jim van Zwieten verloor
verrassend in 20 beurten van Bobby de Boer.
APK Mijdrecht 1 kon het met 2-7
niet bolwerken tegen De Paddestoel
1. Heel sterk speelde de jeugdige
Joel Knightley door “senior” Cor Ultee in 19 beurten te verslaan.
DIO 1 verloor enigszins verrassend van De Schans met 3-6. Paul
Schuurman was met winst in 15
beurten op Theo Valentijn goed voor
de 3 punten van zijn team.
DIO 2 verloor nipt met 4-5 van De
Vrijheid/Biljartmakers.
nen nog enkele spelers gebruiken.
Ook bij de recreatieve volleyballers
is er nog ruimte om een balletje te
komen slaan.
Voor jeugdspelers zijn de inlooptrainingen bedoeld om kennis te maken
met het volleybalspel. Voor jeugd en
senioren geldt dat dit ook een gelegenheid is om de vereniging en
haar leden te leren kennen.
In verschillende niveaus en verschillende leeftijden kun je een training
meemaken en zo de sfeer proeven
van wedstrijd- of recreatievolleybal.
Op deze avonden zijn Veenlanders
aanwezig om gasten te informeren
over de mogelijkheden. Voor diegenen die enthousiast zijn geworden
ligt er uiteraard een inschrijfformulier klaar, maar je kunt ook eerst vrijblijvend een paar keer mee trainen.
Jeugdspelers van 11 tot 17 jaar zijn
welkom van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Neem gerust een vriend of vriendin
mee! Je ouders zijn ook welkom.
De training voor iedereen ouder dan
17 jaar, kortom de senioren, vangt
aan om 20.30 uur en duurt tot 22.00
uur.
De inlooptrainingen zijn op donderdag 2, 9 en 16 september in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis. Voor meer informatie: Benno
Wendt 0297 283046 – Floor Groenendijk 06-46 047 130 Of email:
volleybal@veenland.nl

De Ronde Venen - Volleybal is een
115 jaar oude sport en word in verschillende categorieën gespeeld.
Nederland is zelfs al een keer Olympisch kampioen geweest in 1996.
Op vakantie en zeker ook aan het
strand ziet men regelmatig vele
mensen partijtjes spelen met veel
spelvreugde.
Wegens de succesvolle Aktie “HART
VOOR SPORT” organiseert volleybalvereniging Unitas
4 gratis trainingen voor de jeugd
vanaf ongeveer 10 jaar.
We willen graag voor dit seizoen
proberen om twee jeugdteams te
formeren en we zijn daarom op zoek
naar nieuwe jeugdleden. Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom.

De trainingsavonden zijn op de
maandagavond van 19.00 tot 20.00
uur in Sporthal de Phoenix aan
de Hoofdweg te Mijdrecht. Vanaf maandagavond 23 augustus kun
je kosteloos 4 trainingen meebeleven onder leiding van onze enthousiaste trainers. Wil je dit eens uitproberen, neem dan gerust een vriendje of vriendinnetje mee. We gaan je
van alles leren. Serveren, overspelen, spelinzichten en misschien wel
smashen. En wie weet speel jij straks
in 2016 de Olympische finale in Rio
de Janairo tegen gastland Brazilië. Dus jongens en meisjes. Klaar
voor actie. Kom langs en volleybal
mee. Aanmelden kan via de mail:
ledenadministratie@unitas-mijdrecht.nl
Of op één van de trainingsavonden.

Accountant Xtra
winnaar beachvolleybal
recreantenpoule

Wilnis - Afgelopen zaterdag heeft
een team van Accountant Xtra voor
de eerste keer meegedaan met het
beachvolleybal toernooi georganiseerd door Wilnis Festival. Het was
mooi droog bewolkt weer met een
stevige wind. Het was een sportieve

en gezellige middag met muziek. Na
6 wedstrijden te hebben gespeeld
bleek Accountant Xtra de sterkste
van de recreantenpoule.
Volgend jaar gaan ze deze titel zeker verdedigen!

