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KORT NIEUWS:

Waar is mijn 
baasje?
Wilnis - Sinds enkele weken 
loopt er in Wilnis bij de familie 
Swaab huis een kater. Vorige 
week zijn ze bij de dierenarts 
geweest. Het blijkt dat er geen 
chip aanwezig is, waardoor de 
familie Swaab niet kan achter-
halen van wie deze kater is.
Graag willen op deze manier 
proberen om de eigenaar te 
vinden door deze foto’s in de 
nieuwe Meerbode te plaatsen.
 Het gaat om een zwarte ge-
castreerde kater. Naar schat-
ting van de dierenarts 3 tot 4 
jaar. Zijn ogen zijn groen ge-
lig. En hij heeft een paar kleine 
witte haren op de kin en bij de 
schouderbladeren.
Mochten mensen deze kater 
herkennen, kunnen ze con-
tact opnemen via mijn mobie-
le nummer; 06-22498073
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Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

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

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
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KOMT NAAR NEDERLAND!
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ALLEEN VAN 2 T/M 7 SEPTEMBER

Geen nachtelijk hulp meer bij de huisartsenpost Woerden.

Nachthulp huisartsenpost 
Woerden verhuist!
De Ronde Venen - Waar binnen 
de politiek in de gemeente Woer-
den al commotie is ontstaan over de 
aanstaande sluiting van de nachte-
lijke medische hulp bij de Huisart-
senpost in het Hofpoort ziekenhuis 
in Woerden, blijft het in de Ronde-
veense politieke gelederen oorver-
dovend stil. Per 17 september aan-
staande zullen bewoners uit Woer-
den en omleggende gemeenten, 
waaronder De Ronde Venen, voor 
nachtelijk medische hulp naar het 
nieuwe Sint Antonius ziekenhuis 

in Leidsche Rijn aan de Soestwete-
ring 1 moeten. Dat ligt bij het be-
drijventerrein De Wetering (ach-
ter ‘The Wall’) vlak aan de A2. Voor 
bewoners uit Woerden is dat 20 ki-
lometer verder en voor hen zelfs 
met een GPS een hele toer om er 
via Harmelen en De Meern te ko-
men. Vanuit De Ronde Venen is het 
ook niet naast de deur want afhan-
kelijk waar men woont varieert dat 
van 20 tot 35 kilometer. Echter wel 
gemakkelijk bereikbaar via de A2, 
bij Maarssen de parallelbaan op 

(Ring Noord/West) en afslag 7 ne-
men, vervolgens rechtsaf slaan. Dat 
is de Soestwetering. Het gigantisch 
ogende splinternieuwe ziekenhuis 
ligt 300 meter verder aan de rech-
terkant en opent op 16 september 
zijn deuren. Gedurende de avond-
uren en in het weekend blijft de 
huisartsenpost in Woerden ook na 
17 september wel gewoon open, zo 
wordt verteld. Echter niet meer voor 
hulp in de nachtelijke uren.

Lees verder elders in deze krant

Van 9 tot en met 17 september kruising gesloten voor alle verkeer

Rotonde wordt in 
recordtempo aangelegd
Mijdrecht - De aanleg van de ro-
tonde op de kruising Rondweg / 
Industrieweg / Stationsweg in 
Mijdrecht start op maandag 9 sep-
tember. 

In de voorbereiding is in overleg 
met uitvoerders en andere belang-
hebbenden gezocht naar mogelijk-
heden om de overlast vanwege de 
aanleg zo veel mogelijk te beperken. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een aanlegperiode van negen da-
gen, waarbij de kruising volledig is 
afgesloten en er continu, dus 24/7, 
wordt doorgewerkt. De sluiting 
geldt voor alle verkeer, dus ook voor 
openbaar vervoer, fi etsers en zelfs 
voetgangers! De buslijnen 121, 123, 
126, 130 en 526 die normaliter stop-
pen bij de halte Rondweg, rijden van 
9 tot en met 17 september een aan-
gepaste route. Bij het vervolg van dit 
artikel leest u meer over de omlei-
dingen. Uitvoerder Dura Vermeer 
werkt ’s nachts door om de roton-
de in deze korte periode te kunnen 
aanleggen. Op woensdagochtend 
18 september wordt de nieuwe ro-
tonde opengesteld voor alle verkeer. 
Van maandag 9 tot en met don-
derdag 12 september worden bo-
vendien onderhoudswerkzaamhe-

den aan twee nabijgelegen bruggen 
over de Ringvaart uitgevoerd. De 
slijtlagen op de Steffensbrug (Stati-
onsweg) en de brug in de Rondweg 
(bij de Rabobank) worden vervan-
gen. Door deze werkzaamheden te 
combineren met de afsluiting van de 
kruising blijft de overlast beperkt. Er 
is geen gemotoriseerd verkeer mo-
gelijk op de Steffensbrug; voet- en 
fi etsverkeer kan hier gebruik maken 
van een noodbrug. Bij de brug in de 
Rondweg is (bestemmings)verkeer 
mogelijk via één helft van de rijbaan. 
Tijdens de werkzaamheden zijn de 
bruggen gestremd voor de scheep-
vaart. Bovendien liggen er pontons 
onder de brug afgemeerd. Aanslui-
tend wordt tevens de Nijverheids-
weg opgeknapt. De gemeente laat 
de weg van een nieuwe asfaltlaag 
en fi etssuggestiestroken voorzien. 
De inrichting is vergelijkbaar met 
die van andere wegen op het bedrij-
venterrein die recent onder handen 
zijn genomen. De aanleg van de ro-
tonde inclusief de werkzaamhe-
den aan de Nijverheidsweg en een 
stukje Industrieweg worden moge-
lijk gemaakt met fi nanciële onder-
steuning van de provincie Utrecht. 
De totale kosten worden begroot op 
750.000 euro en dat is in verhouding 

een ‘koopje’ voor de gemeente. Met 
name wethouder Pieter Palm (VVD) 
verdient hiervoor alle credits.

Lees verder elders in deze krant.

Rein Kroon kandidaat 
lijsttrekker voor het CDA
WIlnis - Raadslid Rein Kroon (29) 
uit Wilnis is door het CDA-afde-
lingsbestuur unaniem voorgedra-
gen als kandidaat-lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2014. Het bestuur volgt 
daarmee het voorstel van de se-
lectiecommissie, die gesprekken 
heeft gevoerd met kandidaten die 
zich hadden aangemeld. Het be-
stuursvoorstel moet nog worden 
goedgekeurd op de CDA-leden-
vergadering. Die bijeenkomst vindt 
in het najaar plaats. Het bestuur 
ziet de huidige CDA-wethouder 
David Moolenburgh in de nieuwe 
raadsperiode graag als wethouder 
terugkeren. 

Ervaring
Rein Kroon heeft drie jaar erva-
ring in de lokale politiek. Hij was 
in 2010 succesvol campagnelei-
der van het CDA. Het CDA kwam 
toen met zeven zetels in de raad 
en vormde na de herindeling de 
grootste fractie. Rein werd toen 
met voorkeurstemmen als raadslid 
gekozen. In de huidige raadsperi-
ode zit hij de commissie Samenle-
ving en Inwonerszaken voor en is 
hij lid van de raadscommissie Fi-
nanciën en Algemene Zaken. Met 
Rein Kroon heeft het CDA gekozen 
voor een ervaren en gemotiveerde 
kandidaat. 
Vervolg elders in deze krant



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

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

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 3.8 van de WABO bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

de Hoef
De Hoef Oostzijde 22 Verbouwen van gevel van  Bouwen W-2013-0447 19-8-2013
 tussenbouw tussen twee 
 monumentale gebouwdelen 

mijdrecht
Constructieweg 8 Veranderen van de inrichting Milieu W-2013-0456 22-8-2013

Wilnis
Herenweg 1 vestigen van een kapsalon RO (afwijken  W-2013-0454 20-8-2013
 aan huis bestemming)  
Molmlaan 2 Wijzigen van de entree pui en  Bouwen W-2013-0446 19-8-2013
 bestaande entree vervangen 

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

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr.

Vinkeveen
Demmerik 66 B Veranderen van de gebruiks- RO (afwijken W-2013-0369
 functie van het bijgebouw bestemming)

 niet in beHandelinG Genomen aanVRaGen omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    weigering

Wilnis
Vossestaart 46 Realiseren van een dakkapel/ Bouwen W-2013-0362 21-8-2013
 dakopbouw aan de voorzijde  RO (afwijken 
 van de woning bestemming)

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

datum evenement locatie activiteit

9 t/m 18 sept. 2013 Ontheffing Rotonde op de kruising Rondweg,  Werkzaamheden
24 uur per dag geluid Stationsweg en Industrieweg Mijdrecht

21 sept. 2013 Open dagen ‘De Groene Einder’, Tweede  Bezichtiging/rondleiding
10.00 -17.00 uur Albert Heijn Velddwarsweg 2, 3646 AV Waverveen melkveebedrijf

29 september 2013 Tour de Poel voor  Diverse wegen Fietstocht
08.00-17.00 uur het goede doel in de gemeente

16 november 2013 Suipke en Friske Tienboerenweg 20b,  Schuurfeest
21.30-04.00 uur feest 3641 RA Mijdrecht

De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297 29 16 
71 en/of T. 0297 29 18 35.

 inRicHtinG tijdelijke bouWplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 augustus 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Talen Dronten B.V. 
ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Schelling in Mijdrecht.
Dit in verband met het vervangen van glas t.b.v. de huurwoningen aan de Schelling, Tweede Zijweg, Souverein, 
Zilver Rijder en Mouton in Mijdrecht in opdracht van Groen West. De vergunning geldt voor de periode van 

woensdag 28 augustus 2013 tot en met 1 november 2013. Het adres van de tijdelijke bouwplaatsinrichting 
is Schelling, 3641 NP Mijdrecht. Het werkadres is: Mouton 2-17, 3641NL Mijdrecht, Zilveren Rijder 2-34, 
3641NN Mijdrecht, Zilveren Rijder 1-35, 3641NM Mijdrecht, Souverein 2-26, 3641NS Mijdrecht, Souverein 
1-25, 3641NR Mijdrecht, Schelling 1-35, 3641NP Mijdrecht en Tweede Zijweg 7-31, 3641 PK Mijdrecht. Con-
tactpersoon Talen Dronten B.V is dhr. F. Ruiter, T. 0321 38 51 00
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 ontHeffinG plaatsinG tijdelijke steiGeR
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 augustus 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de heer A.A.S. Hilster 
ontheffing hebben verleend om tijdelijk een steiger te plaatsen aan de Stationsstraat 17 in Abcoude. Dit in 
verband met schilderwerkzaamheden woning aan de Stationsstraat 17 in Abcoude. De vergunning geldt voor 
de periode van maandag 2 september 2013 tot en met maandag 16 september 2013. Het adres van de tijdelijke 
plaatsing steiger en het werkadres is: Stationsstraat 17, 1391 GL Abcoude.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop 
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan 
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 VeRkeeRsbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Rietveld 2b 

tegenover, 3641 GS Mijdrecht. 
Dit besluit ligt met ingang van 29 augustus 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

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

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

 ontHeffinG Van de Route VooR Het VeRVoeR GeVaaRlijke stoffen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 

1 in Putten t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in De Ronde Venen.
De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 30 augustus tot en met 10 oktober 2013. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn inge-
bracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde 
Venen, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 461, 3700 AL Zeist. Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stuk-
ken inzien bij deOmgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur en het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, 
tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, 
kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de Omgevingsdienst, mevrouw E. Pols via 
T. 0346 26 06 00.

 Wet milieubeHeeR 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
- zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Van Zijl VOF voor het adres Bo-

vendijk 36, 3648 NM Wilnis, het bouwen van een (schapen)schuur
Voor de activiteiten van 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 de melding op basis 
van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van team A&D van de Omgevingsdienst, via T. 0346 26 06 00.

 VeRGadeRinG commissie publieke WeRken & Ruimtelijke Zaken 
 4 septembeR 2013
Tijd: 19:30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
Stukken ter inzage: Vanaf 23 augustus 2013

 VeRGadeRinG commissie alGemene bestuuRlijke Zaken / financiën 
 5 septembeR 2013
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.P. van Diemen
Stukken ter inzage: Vanaf 23 augustus 2013

openinGstijden 
GemeenteHuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt Wonen, 
WelZijn en ZoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/de Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Voorzitter Scouting Jan van 
Speyk draagt hamer over

Mijdrecht - Scouting Jan van Speyk 
is helemaal klaar voor het nieuwe 
scoutingseizoen. De opkomsten zijn 
weer begonnen en binnenkort vlie-
gen de oudste leden van hun spel-
tak over naar een volgende spel-
tak, klaar voor nieuwe avonturen. 
Daarnaast begint dit nieuwe sei-
zoen voor Scouting Jan van Speyk 
met een wisseling van het voorzit-
terschap binnen de stichting: per 1 
september 2013 draagt Gerard de 
Kuijer (71) zijn functie van voorzit-
ter van de Stichting Jan van Speyk 
over aan het bestuurslid Ido Rood 
(46). Ido Rood is een ervaren Scout 
van Jan van Speyk en hij is tevens 
als instructeur in de Scoutingregio 
Amsterdam-Amstelland betrokken 
geweest. Door zijn werkzaamheden 
als leraar in het voorgezet onderwijs 
heeft hij ook veel affiniteit met jeugd 
en jongeren. Wij zijn zeer verheugd 
dat Ido Rood nu in de gelegenheid 
is om het voorzitterschap op zich te 
nemen.

Voldoening
Gerard de Kuijer kijkt met voldoe-

ning terug op de 15 jaar dat hij de 
Stichting Jan van Speyk als voor-
zitter heeft mogen leiden. Daar-
bij is de goede samenwerking met 
de gemeente van groot belang ge-
weest. Ook de hulp van de ouders 
van de Scouts en de inwoners van 
Mijdrecht en Wilnis hebben aan 
zijn succes bijgedragen. Een sa-
menwerking, die van Scouting een 
bloeiende, maatschappelijke ver-
eniging maakt. De Kuijer wenst zijn 
opvolger eenzelfde goede samen-
werking toe. Hij blijft wel beschik-
baar om op verzoek van het bestuur 
eventuele taken te vervullen.
Scouting Jan van Speyk bestaat uit 
een stichting (die het gebouw en de 
materialen beheert) en een vereni-
ging (die de spelinhoudelijke acti-
viteiten van scouting organiseert). 
De voorzitter van de verenging, Roel  
Speijer, spreekt namens de vereni-
ging zijn dank uit naar Gerard de 
Kuijer voor zijn inzet, en heeft veel 
zin in de samenwerking met Ido 
Rood. Meer informatie over Scou-
ting Jan van Speyk is te vinden op 
www.janvanspeykgroep.nl.

Wilnis - De inschrijving voor de 
nieuwe EHBO cursus met AED bij 
EHBO vereniging Wilnis is van start 
gegaan. Eerste Hulp is een vaardig-
heid die op een alledaagse maar al-
tijd onverwachte gelegenheid van je 
wordt gevraagd. Voorkom hulpeloos 
toekijken, maar onderneem actie 
en volg vanaf september deze cur-
sus van 14 lessen op de woensdag-
avond.

Inhoud cursus
In de EHBO opleiding leer je al-
le vaardigheden om kleine tot gro-
tere letsels te behandelen en erger 
te voorkomen. Van botbreuken en 
schaafwonden tot ernstige bloedin-
gen en shock. In de cursus leer je 
op een juiste manier hiermee om te 
gaan. Bij de EHBO cursus is de aan-
tekening reanimatie AED inbegre-
pen. De cursisten leren bij AED met 
behulp van een AED-trainer een 
elektrische schok toe te dienen aan 
slachtoffers waarbij geen hartslag 
meer wordt waargenomen. Bij vol-
doende aanmeldingen start de cur-
sus in september en wordt gegeven 
op de woensdagavond van 19.30 tot 
circa 21.30 uur. De cursus wordt af-
gesloten met een examen.

Meer informatie
Bij de cursus zijn het EHBO lesboek, 
alle lesmaterialen en het examen in-
begrepen. Aan het einde van de op-
leiding, na het succesvol afronden 
van het examen, ontvang je het di-
ploma Eerste Hulp van het Oranje 
Kruis. Hierna houd je met tenminste 
8 herhalingslessen per seizoen het 
EHBO-diploma actueel. In een ge-
zellige groep werken we praktijkge-
richt aan het bijhouden van de Eer-
ste Hulp competenties. Daarnaast 
hebben alle leden vrije inbreng voor 
enkele thema-avonden.

EHBO jaaroefening
Tijdens de jaarlijkse EHBO-oefening 
in samenwerking met de brandweer 
kunt u alvast een goede indruk krij-
gen van de Wilnisse EHBO-vereni-
ging. Kom op maandagavond 2 sep-
tember kijken vanaf 20.00 tot ca. 
21.00 uur bij Van Schie op de Con-
structieweg 100 in Mijdrecht.

Schrijf nu in
Ben je geïnteresseerd? Schrijf nu 
snel in. Neem contact op met Frank 
Hopman op tel. (0297) 285993 of mail 
info@ehbowilnis.nl. Voor meer infor-
matie kijk op www.ehbowilnis.nl.

EHBO vereniging Wilnis start 
nieuwe cursus met AED
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Activiteiten SePteMBeR

Buurtkamers De Ronde venen
- Ontmoetingsplek met open inloop 
 voor senioren (55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu € 5,- / € 7,- opgave op locatie
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur 
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. (06) 57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   dinsdag/donderdag tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl

Kerkvaart 2
3641 eP Mijdrecht

t. 0297 - 230 280
info@stdb.nl

www.tympaan-debaat.nl 

Stichting tympaan en De Baat zijn gefuseerd. 
Zij vormen sinds 1 januari 2013 samen de welzijns-
organisatie ‘tympaan-De Baat’ voor alle inwoners uit de 
gemeente De Ronde venen. U vindt op deze pagina een 
overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, vinkeveen, 
Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

Activiteiten SePteMBeR

Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 
0297-230280.
eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 2, 16 en 30 september
hetpruttelpotje@gmail.com 
Open tafel
Op 26 september in Nieuw Avondlicht.
Rollatorspreekuur
Op 12 september van 10.00-11.00 uur in de Buurtka-
mer in de Hoef.
Scootmobielrit
Dinsdag 3 en 17 september (laatste scootmobielrit van 
dit jaar). Kosten: 6 euro (inclusief 2 keer koffie en iets 
lekkers). Voor het aanmelden en meer informatie, zo-
als het verzamelpunt, kunt u contact opnemen met de 
servicepunten 587600.
Fietstocht
Vanaf april tot en met september organiseert Tym-
paan-De Baat elke 1e en 3e dinsdag van de maand 
fietstochten. Voor iedereen die het gezellig vindt om 
een tocht te maken. De tocht duurt ongeveer 1,5 uur. 
Om 10.00 uur verzamelen bij de Buurtkamer in Mijd-
recht. Daar drinken we een kopje koffie om vervolgens 
om 10.30 uur te gaan fietsen. Na een kwartier doen we 
een van de andere buurtkamers aan. U kunt dus ook 
bij een andere buurtkamer aanhaken. Daar dient u dan 
op tijd te staan. Ze komen daar rond 10.45 uur. Volgen-
de fietstocht zijn gepland op 10 en 24 september.
Brunch in de Kweektuin
zondag 6 oktober. Op de 1e zondag van de even 
maanden is er voor 65+ ers uit De Ronde Venen ge-
legenheid om te brunchen bij de Kweektuin in Mijd-
recht. Men dient zelf voor vervoer te zorgen. Bij ver-
voersproblemen kan contact opgenomen worden met 
het servicepunt. De brunch duurt van 12.00-14.00 uur. 
Kosten 5 euro zonder vervoer, 8 euro met vervoer.  U 
bent dus op zondag 6 oktober weer van harte welkom 
vanaf 11.30 uur bij De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 
3641 PZ Mijdrecht. Aanmelden kan uitsluitend via het 
servicepunt vanaf maandag de 23e.
Alzheimer café De Ronde venen (Vinkeveen)
Start weer op 11 september. “Fase van dementie?” 
Gastspreker Rianne Godfried, specialist ouderenzorg, 
werkzaam bij Careyn Maria Oord. Elke 2e woensdag-
avond van de maand in Zorgcentrum Zuiderhof, Fu-
tenlaan 50 te Vinkeveen. U bent welkom vanaf 19.00 
uur. Het programma begint om 19.30 en eindigt om 
21.00 uur. 

Tympaan
De Baat

Repair café Mijdrecht
Op donderdag 12 en 26 september is het Repair Café 
open om samen te repareren! Het Repair Café is open 
van 14:00–16:00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

vAcAtUReS JUli 2013
Hieronder vindt u onze nieuwste vrijwilligerswerk- vacatu-
res. Meer informatie vindt u op onze website: www.steun-
puntvrijwilligerswerk.info. Daar vindt u ook zo’n 70 andere 
vacatures.
Organisaties vragen uw hulp!
Iedereen kan iets voor iemand betekenen! Een greep uit 
onze (ruim 85) vacatures voor vrijwilligerswerk.
- Amerpoort vac. Nr.8959: Ben je een echte wandelaar en 

vind je het leuk hierbij om iets meer gewicht te verplaat-
sen dan alleen je eigen gewicht? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Op Kerkelanden (Vinkeveen) woont sinds een aantal 
jaren een groep oudere mensen met een verstandelijke 
beperking.

- Fort bij Uithoorn (vac. Nr. 8975) Fort zoekt activiteiten-
begeleiders en mensen met leuke hobby’s (Amstelhoek)

- Gehandicapten Platform DRV (vac. Nr. 8558): Belangen-
behartiger (bestuursfunctie) met hart voor mensen met 
een beperking (De Ronde Venen)

- Gilde De Ronde Venen (vac. Nr. 7913) Zoekt een coördi-
nator taalcoaching voor het project Samenspraak.(De 
Ronde Venen)

- IVN Consulentschap Utrecht (vac. Nr. 4621) zoekt jeugd-
natuur-begeleiders om kinderen te begeleiden bij di-
verse natuuractiviteiten (Wilnis)

- Seniorweb De Ronde Venen (vac. Nr. 7568) zoekt com-
puter Docent(e)(n) die klassikaal kleine groepen se-
nioren willen onderwijzen in het gebruik van digitale 
hulpmiddelen, zoals desktop, tablet,laptop. (De Ronde 
Venen) 

- Tympaan-De Baat (vac. Nr. 9012)zoekt gastvrouw/gast-
heer in de middag voor ontmoetingscentrum De Ang-
stelborgh (Abcoude).

Kijkt u ook eens op onze website voor een van onze 85 an-
dere vacatures voor vrijwilligerswerk. Wilt u overleg of hulp 
bij uw keuze? Neem dan contact op met Dyanne van Tes-
sel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via 0297 230280 of 
d.vantessel@stdb.nl.

PROGRAMMAOveRZicHt PlUSBUS 
SePteMBeR 2013
Aanmelden bij het Servicepunt via (0297) 587600.
do 1 aug Boodschappen Mijdrecht 09.00 u. € 3,-
di 3 sept Stranduitje Kijkduin 09.00 u. € 17,-
wo  4 sept  Dagje Zandvoort  09.00 u. € 13,-
do  5 sept Boodschappen Mijdrecht 09.00 u. € 3,-
do  5 sept Film Careyn Maria Oord 13.30 u. € 7,-
vr 6 sept Kaasmarkt Alkmaar 08.30 u. € 17,-
zo 8 sept Rondvaart Rotterdam 08.30 u. € 55,-
wo 11 sept Maximapark Leidsche Rijn 09.00 u. € 7,-
do 12 sept  Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,-
vr  13 sept  Winkelen in Het Crimpenhof 09.00 u. € 13,-
  Krimpen a/d IJssel 
vr  13 sept Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 u. € 11,-
ma 16 sept  Bibliotheek  Mijdrecht 10.00 u. € 3,-
di 17 sept Vislunch Thalassa Zandvoort 09.00 u. € 12,-
wo  18 sept Jaarmarkt Alphen a/d Rijn 09.00 u. € 8,-
do  19 sept  Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,-
vr 20 sept Bosmobiel Amsterdamse Bos 09.00 u. € 17,-
wo 25 sept St. Adelbertabdij Egmond 09.00 u. € 13,-
do 26 sept Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,-
vr  27 sept  Pannenkoeken eten bij  De  09.00 u. € 6,-
  Schaapskooi Alphen a/d Rijn 
vr 27 sept  Eetgroep De Morgenster 16.00 u. € 11,-
ma  30 sept  Vislunch Thalassa Zandvoort 09.00 u. € 12,-

cinemaplus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: 4 euro of 5x voor 15 
euro. Datum: donderdag 5 september, aanvang 14.30 
uur. Voor de titel van de film kunt u contact opnemen 
met Careyn Maria-Oord: 0297-219319.
eetgroep in de oneven weken
Locatie maandag: Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht 
niet in september
Locatie vrijdag: De Morgenster, Herenweg 253, Vinke-
veen op 13 september
Locatie vrijdag: Buurtkamer, Pieter Joostenlaan 24, Wil-
nis op 27 september
Wereld Alzheimer Dag
Zaterdag 21 september 2013  in het Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis in Woerden van 10.00-13.00 uur. Er zijn 
deze dag lezingen over bewegen, voeding, kunst en 
muziek en de invloed die dit heeft op mensen met 
dementie. De opening zal verricht worden door Gea 
Broekema-Procházka, directeur/bestuurder van Alz-
heimer Nederland. 
Mantelzorgsalon De Ronde venen
Maandagmiddag  30 september van 13.30-15.30 uur 
in de Buurtkamer Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5 te 
mijdrecht. Tijdens deze middag voor alle mantelzor-
gers uit de Ronde maken we een vogelhuisje.

tRAininG vRiJWilliGeRS vinDen en 
BinDen in De ROnDe venen 
De training is bedoeld voor medewerkers, coördinatoren en 
bestuursleden van maatschappelijke organisaties, betaald 
of vrijwillig, die in hun (vrijwilligers)werk te maken hebben 
met het werven, aansturen, coördineren en/of begeleiden 
van vrijwilligers. De training vindt plaats in De Boei in Vin-
keveen op donderdag 3 oktober van 10.00 tot 14.00 uur. 
De training wordt dankzij gemeentelijke subsidie kosteloos 
aangeboden en is inclusief lunch.
Opgeven & meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.steunpuntvrij-
willigerswerk.info of contact opnemen met Dyanne van Tes-
sel (coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk van Tympaan-
De Baat) 0297- 230 280/ d.vantessel@stdb.nl. Inschrijven kan 
door te mailen naar: d.vantessel@stdb.nl. Geeft u hierbij aan 
van welke organisatie u bent en wat uw functie is.

Burendag 2012

Vervolg van voorpagina

Het is ons niet bekend of er door 
middel van berichtgeving rucht-
baarheid aan dit gebeuren is ge-
geven. Als zoiets zonder overleg en 
bekendmaking plaatsvindt, gaat het 
gerucht al gauw de ronde doen dat 
ook de andere tijden voor hulpver-
lening bij de Huisartsenpost Woer-
den ‘zomaar’ kunnen verhuizen 
naar het nieuwe ziekenhuis in Leid-
sche Rijn, toch? Als minister Ronald 
Plasterk van BZ zijn zin doorzet en 
er in 2015 toch een samenvoeging 
gaat plaatsvinden tussen de provin-
cies Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht, wordt het dan stilaan ook 
geen tijd om de regio’s voor de huis-
artsenposten opnieuw in te delen? 

Dan zou bijvoorbeeld de huisart-
senpost in het Amstelland zieken-
huis in Amstelveen voor de inwo-
ners van De Ronde Venen een optie 
zijn. Want inwoners van Abcoude en 
Amstelhoek tot en met de Tienboe-
renweg kunnen daar wel gebruik 
van maken. Andere bewoners van 
de gemeente mogen dat niet! Die 
zijn (verplicht) aangewezen op de 
huisartsenpost Woerden en straks 
Leidsche Rijn. Nog mooier zou zijn 
als in het Gezondheidscentrum ‘Wa-
terlinie’ in Uithoorn langs de N201 
op termijn een huisartsenpost zou 
worden gevestigd. Maar dat is bij 
Ziekenhuis Amstelland uit Amstel-
veen (vooralsnog) onbespreekbaar. 
Al met al worden inwoners van De 
Ronde Venen voor de nachtelijke 

uren geconfronteerd met een ande-
re huisartsenpost dan die in Woer-
den, goed bereikbaar of niet. Overi-
gens blijft het telefoonnummer van 
de huisartsenpost onveranderd voor 
eventuele nachtelijke zorg (0900-
4701470). Ook de apotheek in het 
Hofpoort ziekenhuis blijft ’s nachts 
bereikbaar en open.

Verbetering
De huisartsenpost is al sinds 2003 
geregeld onderwerp van gesprek 
geweest. Destijds heeft raadslid 
Marja Borst van (toen) VVD/Ge-
meentebelangen tijdens de be-
handeling van de voorjaarsnota in 
mei van dat jaar haar zorgen ge-
uit over een huisartsenpost die bui-
ten De Ronde Venen werd geves-

Nachthulp huisartsenpost 
Woerden verhuist!

tigd in Woerden. Het verzoek was in 
die tijd de huisartsenpost te vesti-
gen in het gezondheidscentrum aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht. Maar dat 
ging toen niet door. Huisartsen en 
apothekers besloten toen zonder 
enig overleg met de gemeente zich 
voor de avond- en weekendzorg 
aan te sluiten bij de huisartsenpost 
in Woerden. Die heeft tot op de dag 
van vandaag ‘de zorg’ na de dage-
lijkse sluiting van de huisartsen-
praktijken in De Ronde Venen over-
genomen. De reacties van hen die 
er in de afgelopen jaren noodzake-
lijkerwijs gebruik van hebben moe-
ten maken, vielen niet onverdeeld 
gunstig uit voor de huisartsenpost. 
Variërend van lange wachttijden, af-
standelijk personeel en soms slech-
te diagnose. Wat dat betreft zou de 
nieuwe huisartsenpost een verbete-
ring kunnen zijn. Al hoewel, alle in-
woners van Leidsche Rijn moeten 
straks ook van de nieuwe huisart-
senpostlocatie gebruik gaan maken 
en wat betekent dat voor de wacht-
tijden?...

Nachtelijke huisartsenhulp wordt vanaf 17 september geboden in het nieuwe Sint Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn

Wij vroegen naar de mening van 
huisarts Jaco Beeker van het Hof-
land Medisch Centrum die ons het 
volgende laat weten: “De nacht-
voorziening gaat naar Leidsche Rijn 
omdat in dit nieuwe ziekenhuis de 
voorzieningen beter zijn, de huisart-
senpost daar is ruimer en beter op-
gezet. Verder zit deze post geogra-
fisch meer in het centrum van ons 
werkgebied. De bereikbaarheid voor 
mensen uit Mijdrecht is door de di-
recte ligging aan de A2 beter dan 
de post in Woerden. Verder zijn er 
overwegingen om de nachtdienst-
verlening van de verschillende pos-
ten in Utrecht mogelijk te koppe-
len. Nu is er in de nacht één huis-
arts aanwezig maar dat betekent 
dat, mocht deze arts visite doen, 
er geen huisarts op de post is om 
eventuele spoedgevallen op te van-
gen. Dit gaat uiteindelijk leiden tot 
een onwenselijke situatie. Een over-
weging is om bijvoorbeeld een huis-
arts in Utrecht de hele nacht visites 
te laten doen en dan op de post een 
vaste huisarts te zetten voor con-
sulten. Overigens is het dus zo dat 
alle huisartsen in de regio Noord-
west Utrecht op beide posten werk-
zaam zijn. Ik doe dus ook regelmatig 
dienst in Leidsche Rijn.” Aldus Bee-
ker die nog meedeelt dat er bij zijn 
weten geen sprake is van een dis-
cussie over de wenselijkheid van de 
post in Woerden. Volgens hem is het 
in ieder geval niet de bedoeling om 
de post op te heffen.

Amstelveen?
De laatste jaren heeft fractievoorzit-
ter Anco Goldhoorn van Ronde Ve-
nen Belang zich met de situatie van 
de huisartsenpost bemoeid. Zijn 
commentaar: “De huisartsenposten 
worden voor de provincie Utrecht 
geregeld door Primair Huisartsen-
posten in Utrecht. Die hadden het 
er jaren geleden al over dat men 
een centrale huisartsenpost zou 
vestigen in een nieuw te bouwen 
ziekenhuis in Leidsche Rijn. Dat 
moest dan voor de hele regio zijn. 
Voor ons gebied vind ik de afstand 
er naartoe buitensporig. In dat ge-
val zouden wij als Rondeveners be-
ter af zijn met de huisartsenpost in 
Amstelveen. Inwoners uit bijvoor-
beeld Abcoude en ook Amstelhoe-
kers mogen dat immers al lang. Ge-
zien de huidige ontwikkelingen bin-
nen de zorg heb ik het gevoel dat de 
huisartsenpost in Woerden op den 
duur toch gaat sluiten. Je kunt je af-
vragen of de huisartsen hier nu zo 
blij mee zijn,“ aldus Goldhoorn. (Hij 

krijgt in dit artikel al antwoord op 
deze vraag van dokter Jaco Beeker).

Geen opheffing post Woerden
André van Zwol, bestuursecretaris 
van de stichting Primair Huisartsen-
posten, geeft op een van onze vra-
gen wat de reden is geweest om 
de nachtelijke hulp vanuit de huis-
artsenpost Woerden te verplaat-
sen naar Leidsche Rijn, het volgen-
de antwoord: “Aanleiding is onder 
meer dat de bestaande huisartsen-
post Leidsche Rijn - (nu nog) in het 
Julius Gezondheidscentrum - gaat 
verhuizen naar het nieuwe zieken-
huis Sint Antonius. Dat wordt de 
nieuwe locatie voor het totale ver-
zorgingsgebied waar huisartsen-
posten Leidsche Rijn en Woerden 
gezamenlijk mede in de nachtelij-
ke uren patiëntenzorg gaan leve-
ren. De nieuwe huisartsenpost in 
het ziekenhuis is voor een groter 
percentage patiënten uit het ver-
zorgingsgebied beter en sneller be-
reikbaar. Zeker uit De Ronde Venen. 
Bovendien voldoet de nieuwe loca-
tie aan de modernste eisen, is groter 
en facilitair beter toegerust. Er ver-
andert overigens niets aan de zorg 
in de nachtelijke uren. Die blijft ge-
lijk, ook het telefoonnummer blijft 
ongewijzigd. Uitsluitend de locatie 
verandert. Iedereen blijft dus ver-
zekerd van dezelfde huisartsenzorg 
buiten de kantooruren.
Is de verhuizing van de nachtelij-
ke dienstverlening louter een ini-
tiatief van Primair Huisartsenpos-
ten? “Nee, zeker niet. De huisart-
sen in de regio hebben binnen hun 
verenging na het afwegen van de 
voor- en nadelen besloten dat het 
beter is om de nachtlocatie van de 
huisartsenpost Woerden over te he-
velen naar de huisartsenpost in het 
Sint Antonius ziekenhuis. In nader 
overleg met onze organisatie heeft 
dit verder gestalte gekregen.” Gaat 
op termijn de huisartsenpost Woer-
den compleet dicht? “Helemaal niet! 
Daar zijn geen plannen voor. Dus al-
le andere uren voor huisartsenhulp 
blijven gewoon bestaan zoals nu dat 
ook is. Er is hier ook geen sprake 
van bezuinigen. Het enige is het an-
ders inrichten van de zorg in deze 
regio, zodat een grote(re) groep pa-
tiënten sneller bij de huisartsenpost 
kan komen.” Aldus Van Zwol.
Het exacte tijdstip waarop men in 
Woerden voor de nachtelijke hulp 
gaat sluiten en die hulp ‘overgaat’ 
naar ziekenhuis Sint Antonius, 
wordt begin september in detail be-
kend gemaakt.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF Mijmeringen
THEATER

Inmiddels zijn volgens mij alle scholen al-
weer begonnen, maar de zomer is nog 
lang niet voorbij! Het weer is aardig en er 
zijn nog genoeg leuke dingen te vinden 
en te doen in de open lucht. Het ene fes-
tival na het andere kan bezocht worden, 
maar ik zocht het deze keer vlakbij huis. 
Op kleine afstand is er het Amsterdamse Bos en dit bos is in het be-
zit van een prachtig open lucht theater. 

Traditie
Mijn oudste zus heeft me ooit geïntroduceerd met het fenomeen 
van het openlucht theater in het Amsterdamse bos (waarvoor dank 
zus!). Ik kan me de eerste voorstelling daar nog heel goed voor de 
geest halen. Ik was samen met mijn twee zussen en we waren al en-
thousiast gemaakt door de verhalen van onze oudste zus. In die tijd 
was er ook nog een voorprogramma en alleen dat was al geweldig. 
Ik heb het hier over het jaar 1991 en we zagen toen het stuk Tem-
burlin. Ik was ter plekke verliefd, op de sfeer, het theater, wat ik zag 
en sindsdien is dit een traditie. Elk jaar moet ik minstens een keer 
naar het bostheater.

Open lucht theater
Theater het Amsterdamse Bos (tegenwoordig het Bostheater ge-
noemd) brengt elk jaar in de zomermaanden een grootschalig the-
aterstuk ten toneel. De voorstelling zijn vaak eigenzinnige en mo-
derne bewerkingen van klassiek repertoire zoals Shakespeare, Tsje-
chow of Brecht. Deze traditie is ooit begonnen in 1985 en men voer-
de toen Driekoningenavond op. Voor mij begon het dus in 1991 en 
inmiddels zijn we in 2013 belandt en is er zoals elk jaar weer een ge-
weldig stuk te zien, namelijk Cyrano.

Subsidie
In het begin kon je nog gratis het theater bezoeken. Tenminste gra-
tis, er werd geen entree geheven en aan het einde van de voorstel-
ling vroegen de acteurs op unieke en grappige wijze om je porte-
monnee te trekken om de kosten van dit spektakel te kunnen be-
kostigen. Hun verkooppraatje was dan dat je toch minstens wel het-
zelfde geld kon geven als dat je normaliter zou uitgeven aan een 
avondje theater. En gelijk hadden ze daarin. Het stond iedereen vrij 
om dat te geven wat ze konden of wilden missen. Helaas zijn die tij-
den voorbij. Om toch elk jaar weer zo’n productie te kunnen uitvoe-
ren moet er geld zijn en de subsidies werden alleen maar minder. 
Dus nu moet je een kaartje kopen, maar je krijgt nog steeds waar 
voor je geld!

Sfeer
Voor de entree die je nu betaald, krijg je nog steeds een onverge-
telijke avond. Want in welk theater kun je nu picknicken van te vo-
ren of tijdens de voorstelling? Kun je je van te voren insmeren met 
anti muggen spul en krijg je een kussentje om op te zitten? Hoor je 
soms een vliegtuig overvliegen en zie je alle acteurs kijken en wach-
ten totdat het betreffende vliegtuig buiten gehoorafstand is? Waar 
kun je met bijna tweeduizend mensen zitten en toch het idee heb-
ben dat het kleinschalig en bijzonder is? Waar kun je vooraf aan de 
voorstelling op het podium dineren of wat drinken? Waar kun je na 
het stuk s ‘avonds met zijn allen in het pikkedonker naar je auto toe 
lopen. Volgens mij kan dit alleen op deze unieke, geweldige plek. Ik 
heb veel en vooral mooie herinneringen aan het Amsterdamse bos. 

Cyrano
Afgelopen week ben ik dus naar Cyrano geweest en de voorstelling 
vond ik erg goed. Niet elk jaar is namelijk even geslaagd, maar dat 
is natuurlijk een kwestie van smaak. Ik hou vooral van de klassieke 
stukken, waarin wel voldoende humor, sarcasme en mooie muziek 
en zang voorbij komt. Niet alleen de voorstelling was goed, het ge-
zelschap ook. Ik was daar met familie en vrienden en het is bijzonder 
als je een gezellige avond kan delen met anderen. Was het eerst tra-
ditie dat ik dit onder andere met mijn beste vriendin en beste vriend 
bezocht. Nu is het hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Mocht u nog een bijzondere, culturele voorstelling willen bezoeken 
dan kan ik deze voorstelling zeker aanraden. Meer informatie is te 
vinden op www.bostheater.nl.

Regio - De zomer loopt weer op 
zijn einde en dat betekent dat de 
Vogelwerkgroep van het IVN De 
Ronde Venen & Uithoorn weer van 
start gaat met de maandelijkse vo-
gelexcursies. Op zaterdag 7 sep-
tember gaat de excursie naar de 
Haarrijnseplas. Deze plas, ontstaan 
door zandafgravingen voor de aan-
leg van de wijk Leidsche Rijn, en 
voor de verbreding van de snelweg 
tussen Utrecht en Amsterdam, kan 
in deze tijd van het jaar leuke ver-
rassingen opleveren. Naast de plas 
zelfs zal het omringende, extensief 
beheerde, agrarische landschap be-
zocht worden. Natuurlijk verwach-
ten we watervogels te zien, maar 
wat dacht u van roofvogels die het 

gebied in deze tijd van het jaar ge-
bruiken om te jagen? En misschien 
wel een Bosuil?
Het vertrek is om half negen van-
af de parkeerplaats bij de begraaf-
plaats langs de Enschedeweg in 
Wilnis. Rond twaalf uur zijn we weer 
terug. Iedereen is welkom om aan 
deze kostenloze excursie deel te ne-
men. Aanmelden is niet nodig. Kos-
ten voor het autovervoer worden 
hoofdelijk omgeslagen. 

Trek stevig schoeisel aan en neem 
een versnapering voor onderweg 
en, zo mogelijk, een verrekijker mee. 
Meer informatie: Tijs van den Berg, 
06-19516230, vwg.ivn.rvu@gmail.
com.

Vogels kijken langs de 
snelweg

Van 2 september 2013 tot 30 juni 2014

Aanleg parallelweg vanaf de 
Veenweg tot kruising N212
Tussen 2 september 2013 en 30 juni 2014 wordt het bestaande 
pad langs de N201, tussen de kruising met de Veenweg en die 
van de N212 (Ir. Enschedeweg) omgebouwd tot een parallelweg. 
Hierdoor wordt deze route veiliger en comfortabeler voor fietsers 
en bestemmingverkeer. Het verkeer op de N201 zal er geen last 
van ondervinden en kan normaal zijn weg vervolgen. Dit is het 
laatste deel van het groot onderhoud aan de N201 in De Ronde 
Venen. Er zijn na 2 september geen omleidingen meer.

 

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

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

Vermist:
-  Abcoude, Dongelmansstraat: Gesterl. Poes. Cyperse kopje. Witte 

sokjes, lijf zwart met bruine vlekken. Heet Strip.
-  Mijdrecht, Houtduif: 17 jarige lapjeskat. Heet Mitchie. Is doof en 

heeft stramme achterpoten.
-  Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje. 
-  Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. 11 jaar en 

heet Diva. Is erg schuw.
-  Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. 5 jaar oud. Heeft klein hapje 

uit oor. Heet Sam.
-  Uithoorn, Thamerlaan: Witte poes met grijze band op hoofd. 7 we-

ken terug bevallen. Heet Miesje.
-  Wilnis, D.J.Zevenrijnplantsoen: Wit cypers mager poesje. Heeft ont-

stoken oogje is 4 jaar en heet Desi..
-  Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Heeft witte bef en voorpoot.

Gevonden:
-  Wilnis, B.Padmosweg: Grijs gestreepte cyperse poes.
-  Mijdrecht, Pr. Margrietlaan: Cyperse poes.
-  Mijdrecht, Dorpstraat: Cyperse poes.
-  Vinkeveen, omgeving Scholeksterlaan: Donker cyperse kat.
-  Wilnis, Oud Huizerweg: Zwarte gecastreerde kater met een paar 

witte haartjes op kin.

Cursusproject 
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op vrijdag 6 
september is het weer Cursusmarkt 
in de Boei, Kerklaan 32 in Vinke-
veen. Het Cursusproject De Ron-
de Venen presenteert daar haar na-
jaarsprogramma, vanaf 19.30 uur 
tot 21.00 uur. U kunt ter plekke in-
schrijven op de cursus(sen) van 
uw keuze. Veel docenten zijn aan-
wezig. Het aanbod is gevarieerd en 
ruim, totaal 60 cursussen en work-
shops op het gebied van talen, cre-
ativiteit, fotografie, bewegen, mas-
sage, filosofie, meditatie, spiritua-
liteit e.d. Maar ook de liefhebbers 
van culinaire aktiviteiten, wandelin-
gen, rondleidingen en lezingen ko-
men aan bod. Uw tuin anders in-
richten? Leren bridgen? Kunstge-
schiedenis? Huidverzorging? Biljar-
ten? Er is hopelijk iets bij wat u inte-
resseert. De cursusmarkt is de eer-
ste mogelijkheid om in te schrijven. 
Na de markt kunt u zich ook nog in-
schrijven bij de Rabobank of via on-
derstaande website, alleen op de 
cursussen die nog niet zijn volge-
boekt op de cursusmarkt.

Het cursusoverzicht + informatie 
vindt u op: http://www.cursuspro-
ject.nl/rondevenen.htm. 

Stuur een mailtje naar stichting-
cursusproject@gmail.com als u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen.

Komkommer van 
55 centimeter

Wilnis-Mijdrecht - Y Nauna Kha-
nakah uit Wilnis stapte maandag jl 
trots ons kantoor in Mijdrecht bin-
nen: “ Ik heb net een komkommer 
van 55 centimeter van mijn volks-
tuintje gehaald”, zo zei hij. Wel dat is 
niet alledaags, dus een foto en een 
vermelding waard.

Herdenking dijkdoorbraak 
ondanks regen, goed bezocht
Wilnis - Waar men in Wilnis tien 
jaar geleden tekort aan had, kwam 
zaterdagavond jl. helaas wat veel uit 

de lucht: regen. Maar de Wilnissers 
lieten zich daar niet door tegen hou-
den. 
In grote getalen waren ze naar het 
openlucht concert gekomen om op 
deze wijze te herdenken dat tien 
jaar geleden de dijk doorbrak. Op 
een drijvend podium trad de mu-
ziekvereniging op, een koor en di-
verse lokale artiesten. De bezoekers 
namen zelf stoeltjes of kleedjes mee 
en genoten van de natte, maar ge-
zellige avond.
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Rotonde wordt in recordtempo aangelegd
Vervolg van voorpagina

De gemeenteraad stemde in februa-
ri 2012 in met het voorstel van B&W 
om de drukke kruising te verande-
ren in een rotonde. De huidige met 
verkeerslichten geregelde kruising 
voldeed niet meer aan de normale 
doorstroming vanwege het toene-
mende aanbod van (bestemmings)
verkeer. In de spitsuren zorgde het 
kruispunt voor veel oponthoud. Bij 
de nieuwe rotonde moet het verkeer 
‘zichzelf regelen’ zoals dit met suc-
ces ook al bij de andere rotondes in 
de gemeente gebeurt. 
De ervaring leert dat het verkeer 
bij een rotonde over het algemeen 
sneller kan doorstromen. Als dat bij 
deze nieuwe rotonde ook zo is, zul-
len alle weggebruikers die regelma-
tig van het kruispunt gebruik ma-
ken, erg blij zijn met deze oplossing. 
Royal Haskoning DHV heeft in op-
dracht van de gemeente het ont-
werp van de nieuwe rotonde met 
dubbelstrooks wegvakken en vrij-
liggende fietsbanen uitgewerkt. Be-
rekeningen hebben uitgewezen dat 
de verkeerscapaciteit voldoende zal 
zijn voor een periode van minstens 
10 jaar. Dura Vermeer zorgt voor de 
bouwkundige uitvoering. De afgelo-
pen maanden zijn veel werkzaam-
heden verricht om kabels en leidin-
gen om te leggen. Dat was nodig 
om te voorkomen dat een deel van 

de rotonde weer moet worden op-
gebroken als bij onverhoopte storin-
gen een kabel of leiding moet wor-
den opgegraven.
Wethouder Palm is op zijn beurt 
zeer te spreken over de snelle uit-
voering van het besluit nadat de ge-
meenteraad vorig jaar goedkeuring 
aan het project had gegeven. “Daar 
zijn wij zeer content mee en kan je 
toch als iets bijzonder beschouwen. 
Meestal duurt de uitvoering langer. 
Het project als zodanig is voorge-
komen uit de herstructurering van 
het centrum (Haitsmaplein/Molen-
hof) en de herinrichting van de Sta-
tionslocatie dat vervolgens om fi-
nancieel technische redenen als ge-
heel werd afgeblazen. Om een lang 
verhaal kort te maken: van de ver-
keerskundige structuur die daarbij 
was bedacht, is de rotonde eigenlijk 
een uitvloeisel. Op dit project is ver-
volgens de focus gelegd. Zeg maar 
dat we van groot naar klein zijn ge-
gaan. Het kruispunt was overigens 
toch nodig aan vervanging toe. Dat 
gebeurt nu meteen maar radicaal. 
Opvallend is wel dat toen de ver-
keerslichten niet meer functioneer-
den op het kruispunt er geen op-
stoppingen meer waren en het ver-
keer vlotter werd afgewerkt. Dat is 
voor mij nu al het bewijs dat de ro-
tonde in die hoedanigheid zal func-
tioneren, daar ben ik van overtuigd,” 
aldus de wethouder. Michael Woer-

den, namens de gemeente project-
leider bij de aanleg van de roton-
de, geeft aan dat het verkeersplein 
in detail wat ‘opschuift’ richting het 
parkeerterrein voor langparkeer-
ders aan de Rondweg. Legt uit: “De 
vroegere ‘keerlus’ op de hoek achter 
het terrein van Walraven komt niet 
meer terug. Die ruimte is nodig om 
de rotonde en het fietspad te kun-
nen aanleggen. We overwegen ex-
tra parkeerruimte te creëren aan het 
andere einde van het parkeerter-
rein, achter de parkeervoorzienin-
gen voor de kampeerauto’s.”

Meer aanrijdingen
Opvallend is dat volgens omwonen-
den en ooggetuigen er momenteel 
meer aanrijden plaatsvinden dan 
vroeger op de kruising. Waarschijn-
lijk omdat de verkeerslichten buiten 
werking zijn vanwege een storing in 
de bediening. Er volgt geen repara-
tie meer omdat de verkeerslichten 
zullen verdwijnen met de aanleg van 
de rotonde. Een en ander is meege-
deeld aan de betreffende afdeling 
van de gemeente. Daar waren voor 
zover bekend geen meldingen van 
meer aanrijdingen binnengekomen. 
Men zou het laten nagaan en – in-
dien noodzakelijk - tot 9 september 
eventueel maatregelen treffen. In 
elk geval bent u gewaar schuwd als 
u de kruising oprijdt. Goed uitkijken 
en de verkeersregels in acht nemen 

is de boodschap. Het is (ook) uw ei-
gen verantwoordelijkheid.

Omleidingen
De negen dagen waarbij het kruis-
punt niet door het verkeer kan wor-
den gebruikt houdt onvermijde-
lijk verkeersoverlast in. Dat ontstaat 
omdat nu eenmaal voor deze werk-
wijze is gekozen. De gemeente laat 
weten dat het bedrijventerrein toe-
gankelijk is via de N201/Veenweg. 
Het centrum van Mijdrecht met de 
Dorpsstraat is – zoals altijd al – met 
de auto vanuit de richting Hofland 
hooguit bereikbaar tot aan de Kerk-
vaart. Wel kan men via de kruising 
bij Dukaton/Hofland naar de Rond-
weg rijden en parkeren op het par-
keerterrein achter Walraven. Wie 
met de fiets komt kan gebruik ma-
ken van de noodbrug naast de 
Steffensbrug en zo naar het (win-
kel)centrum komen. Dat geldt ook 
voor voetgangers. Wie met de auto 
heen en terug wil naar het winkel-
centrum De Lindeboom kan dat al-
leen maar doen via Bozenhoven en 
de Croonstadtlaan waar ter hoog-
te van de Passage bij de voetgan-
gersoversteekplaats voor het ver-
keer slechts een smalle doorgang is. 
Blijft bevoorrading van winkels mo-
gelijk en kunnen marktkooplieden 
op het Raadhuisplein komen? “Wij 
gaan er tijdelijke maatregelen tref-
fen om de toegang voor bevoorra-
dingsvrachtwagens voor AH en het 
winkelcentrum op het Haitsmaplein 
te vergemakkelijken. Ook de meeste 
wagens voor de weekmarkt kunnen 
van deze omleiding gebruik ma-
ken,” laat Michael weten. “De be-
doeling is het verkeer met verkeers-
regelaars aan te sturen.” Op Bozen-
hoven zal het ter hoogte van de He-
ma wel erg druk worden met extra 
verkeer dat in het nauwe gedeelte 
tussen de ‘bloembakken’ wel tot fi-
levorming zal leiden. “Gelukkig is 
het maar voor een korte tijd, niet-
temin moeten alle weggebruikers 
veilig van de weg gebruik kunnen 
maken. Dat geldt ook voor over-
stekende voetgangers op het ze-

Inpassing rotonde in de verkeersstructuur. Rechts de Industrieweg, boven De Rondweg richting Duka-
ton, onder de Rondweg richting Rabobank en links de aansluiting op de Stationsweg (ref. gemeente DRV)

brapad tussen beide passages. Op 
het Haitsmaplein kan normaal ge-
parkeerd worden,” aldus Woerden. 
Vanaf de Industrieweg kan men niet 
naar het Haitsmaplein en het cen-
trum komen. De omleiding is via 
Wilnis richting Padmosweg en Bo-
zenhoven. Voor fietsers en voetgan-
gers betekent het de minste over-
last. Die kunnen vanuit de woon-
wijken uit verschillende richtingen 
naar het centrum van Mijdrecht ko-
men. Vanuit het industriegebied kan 
dat eveneens over het fietspad ter 
hoogte van Multifill aan de Con-
structieweg.Juist in deze periode 
wordt ook de jaarlijkse Culinaire Ve-
nen op zaterdag 14 september ge-
organiseerd op het Raadhuisplein. 
Volgens de gemeente kan het eve-
nement gewoon plaatsvinden. Be-
zoekers worden verzocht zoveel 
mogelijk te voet of per fiets naar 
het Raadhuisplein te komen. Per 
auto kan dat via de Rondweg naar 
het parkeerterrein achter Walra-
ven. Maar gelet op de te verwach-
ten drukte zal dat snel vol zijn. Ver-
keer wordt ter plaatse in goede ba-
nen geleid door omleidings- en in-
formatieborden.

Buslijnen
Buslijnen Vinkeveen
Voor korte tijd worden de buslijnen 
die normaliter op de Rondweg hun 
halte hebben, omgeleid. Komen-
de vanaf de N201 gaan bus 121 en 
130 rechtsaf de Veenweg op, ver-
volgens linksaf naar de Mijdrecht-
sedwarsweg en daarna vervolgen zij 
hun reguliere route naar Vinkeveen. 
Op de hoek Veenweg/Mijdrecht-
sedwarsweg wordt een tijdelijke 
halte geplaatst. Om vlakbij het dorp 
Mijdrecht te komen kunnen de rei-
zigers vanuit Vinkeveen daar over-
stappen op lijn 126. Reizigers rich-
ting Vinkeveen kunnen bij busstati-
on Uithoorn overstappen op lijn 174.

Lijn 123 Woerden – Mijdrecht
Buslijn 123 doet via de Industrie-
weg alle haltes aan op de Industrie-
weg, slaat rechtsaf naar de Groot 
Mijdrechtstraat en rechtsaf naar de 
Constructieweg. Vervolgens linksaf 
naar de Veenweg, links de N201 en 
linksaf Hofland op. Vanaf hier ver-
volgt hij de reguliere route.

Buurtbus lijn 526 
De Hoef-Vinkeveen.
Buurtbus lijn 526 gaat vanaf de hui-
dige halte aan de Renessestraat in 
Mijdrecht over de Ambachtsheren-
singel en stopt bij de Eendracht. 
Vandaar rijdt ze via de Dukaton naar 
Hofland. Op het kruispunt Hofland 
slaat zij rechtsaf over de N201 rich-
ting Vinkeveen. Op de kruising met 
de Veenweg slaat zij rechtsaf rich-
ting Wilnis tot aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg. Vervolgens slaat zij 
linksaf richting Vinkeveen en ver-
volgt haar oorspronkelijke route. 
Op de N212 nabij de verkeerslich-
ten ter hoogte van Waverveen wordt 
een tijdelijke bushalte ingericht voor 
buurtbus lijn 526.

Connexie met Stationslocatie
Overigens maakt de nieuwe roton-
de nog altijd deel uit van de her-
ontwikkeling van de Stationslocatie. 
Het braakliggende terrein van twee 
hectare rond het voormalige stati-
on Mijdrecht neemt een bijzondere 
plaats in tussen het centrum en het 
Bedrijventerrein Mijdrecht. 

De gemeente wil mogelijkheden 
creëren voor ondernemers om de-
ze locatie in te vullen met lichte be-
drijvigheid, kantoren en dergelijke. 
De Stationslocatie wordt zo een on-
derdeel van het bedrijventerrein. In 
november 2012 heeft de gemeen-
te een en ander vastgesteld. Deze 
wordt nu doorvertaald in een ste-
denbouwkundig plan en bestem-
mingsplan om ontwikkeling moge-
lijk te maken. Daarover komt bin-
nen afzienbare tijd nadere informa-
tie naar buiten. Behalve dit zijn zo-
als bekend ook de plannen voor de 
bouw van een nieuw winkelcentrum 
bij de Molenhof Passage weer op-
gerakeld. Regelmatig wordt daar in 
de media aandacht aan besteed.

Op maandag 26 augustus vond 
van 19.00 tot 20.30 uur een inloop-
bijeenkomst in het gemeentehuis 
plaats over de aanleg van de roton-
de. Hier konden belangstellenden 
rechtstreeks vragen stellen aan de 
uitvoerders. Op de website www.de-
rondevenen.nl onder ‘leven en wer-
ken, projecten, rotonde’, vindt u veel 
actuele informatie.

Impressie van de rotonde hoe deze er op 18 september uit ziet. Bovenaan de Industrieweg met er naast 
de Brandweerkazerne; links en rechts de aansluiting op de Rondweg en onderaan op de Stationsweg (ref. 
gemeente DRV)

Grootse actiecampagne met duizenden 
euro’s voordeel

 The Big Event komt naar 
Opel-dealer Van Kouwen
Regio – The Big Event van Opel komt 
ook naar Opel-dealer Van Kouwen in 
Aalsmeer en Mijdrecht. Deze groot-
scheepse campagne, met een veel-
voud aan zeer aantrekkelijke aanbie-
dingen, doet van 2 tot en met 7 sep-
tember Aalsmeer en Mijdrecht aan. “In 
deze periode bieden wij elke nieuwe 
Opel-klant een tankpas aan ter waar-
de van €500,- aan brandstof, krijgt 
men 20 procent voordeel op alle ac-
cessoires en tot €2.000,- extra inruil-
waarde voor de huidige auto. Ook kan 
de klant profiteren van een gratis Bi-
Fuel upgrade, waarmee de klant be-
schikt over een af-fabriek geplaatste 
LPG-installatie, waardoor zowel op het 
voordelige LPG als op benzine gere-
den kan worden”, aldus Michael Me-
ijer, salesmanager bij Opel-dealer Van 
Kouwen. Voor het aanjagen van The 
Big Event is Opel een enorm media-
offensief gestart. Dat gebeurt onder 
meer met reclame op alle populaire 
radiozenders, op televisie, met recla-
mevliegtuigen bij grote evenementen, 
met billboards en met online video’s. 

Inruilvoucher
Belangstellenden kunnen op www.
opel.nl een persoonlijke inruilvoucher 
downloaden, die zij kunnen verzilveren 
als ze tijdens de actieperiode van 2 tot 
en met 7 september hun auto inruilen 
voor een nieuwe Opel. 

Bij de taxatie wordt duidelijk gemaakt 
hoeveel hoger de inruilwaarde uit-
valt, tot een maximum extra bedrag 
van €2.000,- boven de in de Autotelex 
koerslijst vermelde prijs. 

Gratis brandstof
De tankpas ter waarde van € 500,- aan 
brandstof geldt voor iedereen die tij-
dens The Big Event een nieuwe Opel 
koopt. 
De pas is tot een jaar na de aankoop-
datum geldig. Voor alle Opel-acces-
soires geldt in de actieweek een kor-
ting van 20 procent en voor de meeste 
modellen is zonder meerprijs een up-
grade naar een Bi-Fuel-versie moge-
lijk. Dit zijn uitvoeringen die af-fabriek 
en dus met behoud van de volledige 
garantie geschikt zijn voor het rijden 
op de voordelige en milieubewuste 
brandstof LPG. Momenteel loopt deze 
besparing op tot zelfs 1 euro per liter 
brandstof. De gratis Bi-Fuel upgrade 
is mogelijk op Corsa, Astra, Meriva en 
Zafira Tourer. Ook de nieuwe Insignia, 
die half september in Nederland ver-
wacht wordt, komt in aanmerking voor 
deze upgrade naar een Bi-Fuel motor 
zonder meerprijs, én een tankpas met 
€500,- brandstoftegoed. 

Kom dus van 2 tot en met 7 september 
naar Opel-dealer Van Kouwen voor 
ongeëvenaard veel voordeel!

Eerste Schooldag kinderen 
OBS Molenland
Mijdrecht - Maandag 26 augustus 
was het zover. De start van het nieu-
we schooljaar! Voor de leerlingen in 
groep 3 een heel speciaal moment; 
door middel van een haag verwel-
komen de leerlingen van de groe-
pen 4 tot en met groep 8 de leer-
lingen van groep 3 in de grote hal. 

De leerlingen mogen samen met de 
juffen onder de haag door naar hun 
eigen klas. In de klas lagen de nieu-
we schriften en werkmaterialen al 
op de kinderen te wachten. Leren 
lezen, leren rekenen, leren schrijven 
en dat allemaal op drie niveaus. Wij 
hebben er zin in! Het team van OBS 
Molenland wenst iedereen een fijn 
en leerzaam schooljaar toe. 

Open dag Slimness Mijdrecht 
Mijdrecht - De vakanties zijn voor 
de meesten weer voorbij. Extra va-
kantiekilo’s? Het moment voor de 
BMI-check!! Hoeveel ben ik aange-
komen of ben ik nog steeds op ge-
wicht? Het is verstandig om regelma-
tig op de weegschaal te staan. Wacht 
niet tot je broeken echt niet meer 
passen. Gewichtsconsulent Slimness 
Mijdrecht houdt 7 september weer 
een open dag waar je dit kosteloos 
kan laten checken. Op deze dag kan 
iedereen informatie krijgen over alles 
wat te maken heeft met “gezond” af-
vallen en alles over de nieuwe cur-
sus ‘afvallen in groepsverband’ die 18 

september weer van start gaat. Indi-
vidueel en met z’n tweeën afvallen 
is ook mogelijk. Dat kan op elk mo-
ment. Voor alle duidelijkheid: Slim-
ness werkt niet met eiwitshakes en 
niet met pillen. Bij Slimness leer je 
je voedingspatroon aanpassen ofte-
wel afvallen zonder poespas. Wil jij 
z.s.m. afvallen? Kom dan 7 septem-
ber alvast je voedingsdagboek op-
halen, zodat je snel kan beginnen en 
jij slank 2014 in gaat. Op 7 septem-
ber Tussen 11:00 en 15:00 is iedereen 
welkom. Bozenhoven 19a, Mijdrecht 
tel. 0297-76502, www.slimness.nl.
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Grote EHBO oefening op 
Van Schie terrein Mijdrecht
Mijdrecht/Wilnis - Op maandag-
avond 2 september gebeurt op het 
bedrijventerrein van Van Schie in 
Mijdrecht een groot ongeval. De 
hulp van de locale Wilnisse EHBO-
vereniging en Brandweer worden 
ingeroepen. Dat is het scenario voor 
de grote jaaroefening van EHBO 
vereniging Wilnis in samenwerking 
met de Vrijwillige Brandweer Wilnis. 
Vele LOTUS-slachtoffers met diver-
se verwondingen zullen worden ge-
holpen door de vrijwilligers van de 
EHBO- vereniging en de brandweer.

Toeschouwers
De oefening start rond 20.00 uur 
op maandagavond 5 september bij 
Van Schie op Constructieweg 100 in 
Mijdrecht en staat open voor toe-
schouwers. Wil je binnenkort een 
EHBO opleiding volgen, dan is dit 
de uitgelezen kans om kennis te 
maken met de EHBO-vereniging 

uit Wilnis en de EHBO-ers in actie 
te zien. In september start EHBO 
vereniging Wilnis met een nieuwe 
EHBO opleiding.

Meer informatie
Kijk op www.ehbowilnis.nl voor 
meer informatie over KNV EHBO af-
deling Wilnis. KNV EHBO afdeling 
Wilnis verzorgt opleiding- en herha-
lingslessen voor het officiële EHBO-
diploma inclusief verbandleer, re-
animatie en AED. Dit jaar start de 
vereniging bij voldoende animo in 
september een nieuwe EHBO-oplei-
ding. De EHBO’ers van KNV EHBO 
afdeling Wilnis worden ingezet voor 
EHBO hulpverlening bij diverse ac-
tiviteiten, waaronder de Avond-
4Daagse, Wilnis Festival en sport-
evenementen. Meer informatie over 
evenementen en inschrijven voor de 
nieuwe cursus kan via info@ehbo-
wilnis.nl. 



VAKANTIE SPEELWEEK
D E  R O N D E  V E N E N
VAKANTIE SPEELWEEKVAKANTIE SPEELWEEKVAKANTIE SPEELWEEKVAKANTIE SPEELWEEKVAKANTIE SPEELWEEK

Kinderen blij met

D E  R O N D E  V E N E ND E  R O N D E  V E N E ND E  R O N D E  V E N E ND E  R O N D E  V E N E ND E  R O N D E  V E N E N
Vinkeveen - De Vakantie Speelweek 2013 in Vinkeveen is alweer 

voorbij. De Speelweek voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar vond 

van maandag 19 tot en met donderdag 22 augustus traditiege-

trouw plaats in dorpshuis De Boei en een dag op de sportaccom-

modatie van SV Hertha, VLTV en KV De Vinken. Prettige bijkomstig-

heid was dat het (mooie) weer duidelijk heeft bijgedragen een het 

welslagen van dit kinderevenement. De Vakantie Speelweek is voor 

De Ronde Venen het laatste kinderevenement van de zomervakan-

tie 2011, waaraan veel kinderen deelnemen. De kinderen blijken 

erg in hun sas met de Speelweek die volgens de ouders duidelijk in 

de behoefte voorziet zo aan het einde van de zomervakantie. “Kin-

deren vragen halverwege het jaar aan hun ouders al of er weer een 

Speelweek is en of zij dan al van de gezinsvakantie terug zijn. Wa-

ren er op de openingsdag zo’n 180 kinderen in De Boei, de laatste 

dag waren dat er bij de spelletjes kermis bijna honderd meer. Tus-

sentijds zaten we elke keer dicht tegen de tweehonderd kids aan,” 

zo laat Frans Lugtmeijer van de organisatie ons weten. De Vakantie 

Speelweek biedt kinderen vier dagen lang veel gezond en verant-

woord plezier met activiteiten op het gebied van creatief handwer-

ken, sport en spel, bingo en talrijke (ont)spannende spelletjes in zo-

wel een circus- als een kermisachtige opzet. Voor 7,50 euro kunnen 

ouders hun kinderen er alle dagen aan laten deelnemen. Vanzelf-

sprekend onder toezicht van talrijke vrijwilligers die zich die dagen 

als begeleider aanmelden. Zonder hen zou deze Speelweek niet 

mogelijk zijn, evenals de sponsors die zelfs in deze tijd weer met 

ruime bijdragen, waaronder ook in natura, over de brug zijn geko-

men. Waarvoor dank namens de stichting Vakantie Speelweek De 

Ronde Venen, ouders en verzorgers van de kinderen. “Volgend jaar 

weer zo”, wordt nu al geroepen... Dus graag tot ziens allemaal!
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51. Kralenbloemen maken-3: mini-roos
Leer unieke kralenbloemen maken. In 2 avonden kunt u een 
prachtige mini-roos maken in elke mogelijke kleur uit dun ijzer-
draad en kleine kraaltjes. Het is niet nodig een andere kralenbloe-
men-cursus gevolgd te hebben om mee te doen. Geef de kleur 
door die u wilt gebruiken. De docente zorgt voor het materiaal.
2 maandagen: 19.30-22.00 uur
data: 18-25 november
o.l.v.: Ellen Duister 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 10,-
materiaalkosten: € 8,-

52.  Vrede van Utrecht
Op 11 april 1713 werd in Utrecht de Vrede van Utrecht geslo-
ten tussen verschillende partijen in Europa en kwam er eindelijk 
een tijd van vrede in Europa. Wat betekende deze vrede, met na-
me voor de Noord- en Zuidelijke Nederlanden nu eigenlijk? De 
expansiedrift van Lodewijk XIV werd een halt toegeroepen. Hij 
werd gedwongen om steden, die hij bij de Vrede van Nijmegen 
had veroverd, (Oudenaarde, Veurne, Kortrijk, Ieper) aan de Zui-
delijke Nederlanden terug te geven. Hoe verschoof die grens?  
Aan de hand van topografisch materiaal zullen wij enkele thans 
Franse, Vlaamse en Luxemburgse steden onder de loep nemen. 
Een rondgang door steden zoals Rijsel (Lille), Dowaai (Dou-
ai), St Winoksbergen (Berques) en Atrecht (Arras) zal u overtui-
gen, dat ze hoewel ze in Frankrijk liggen Vlaams zijn.    
2 donderdagen:  21-28 nov: 20.00 -22.00 uur 
 in De Boei, Vinkeveen
1 zaterdag: 30 nov:12.00-14.00 uur 
 in Catharijneconvent Utrecht 
o.l.v.: Jean van Tongeren 
cursuskosten: € 15,-
materiaalkosten: entree museum of MJK

53.  Varen in Frankrijk
Met de boot door Frankrijk. Via audiovisuals nemen we u mee 
naar Frankrijk. We gaan per boot door Parijs (een belevenis!) en 
we varen daarna door de Bourgogne. We verbazen ons over de 
Franse aanpak van de waterwegen: zoveel sluizen hebben we 
nog nooit meegemaakt. Tot slot gaan we nog naar het zuiden en 
we varen daar over het Unesco werelderfgoed: het Canal du Midi.
1 maandag: 20.00-22.00 uur
datum: 25 november
o.l.v.: Queenie Reesinck
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

54.  Antarctica en Falklands
Op deze avond wordt u ruim twee uur meegenomen op een 
“leunstoelreis” naar het indrukwekkende Antarctica, de rela-
tief onbekende Falkland-eilanden en een heel klein stukje Zuid-
Amerika. Aan de hand van beelden en verhalen krijgt u een 
impressie van de flora en fauna. Vooral vogels maar ook zoog-
dieren zullen aan bod komen, waarbij ook aandacht zal worden 
besteed aan de determinatie- kenmerken en lokale geschiede-
nis. Vanzelfsprekend worden ook de schitterende landschappen 
van deze streken getoond. Hopelijk krijgt u het ook warm na het 
zien van de beelden uit deze koude streken.
1 donderdag: 20.00-22.00 uur
datum: 28 november
o.l.v.: Phil Koken 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

55.  Wintermandje van icing
Haal wat gezelligheid in huis in deze donkere dagen met een 
wintermandje bespoten met icing. In deze workshop gaan 
we een taartje vullen en afsmeren. Daarna leer je de techniek 
om het mandje te ’weven’ m.b.v. een spuitmondje. Om het thema 
dan volledig door te trekken leggen we wat kerstkransjes in het 
mandje en ze staan thuis weer versteld van het resultaat! (Het is 
ook mogelijk het mandje te vullen met bloemen).
1 vrijdag:  19.00 -22.00 uur
datum: 29 november
o.l.v.: Anoeska Everts
plaats: Handelsweg 10 a, Mijdrecht
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten:  € 37,50 

56.  Workshop Zilverklei-2
Zie de informatie bij cursus 36.
1 zaterdag: 12.30 -16.30 uur
datum: 30 november

57.  Workshop Lachyoga-2
Zie de informatie bij cursus 23.
1 maandag:  20.00-22.00 uur
datum: 2 december

58.  Workshop Sushi
Tijdens deze workshop leert u onder het genot van groene thee en 
sake hoe u zelf sushi moet maken. U leert 4 verschillende soorten 
sushi bereiden, die tussendoor zullen worden opgegeten. Bij bin-
nenkomst staat er een heerlijke Japanse zeewiersalade klaar waar 
we mee zullen starten. Tegen het einde van de workshop krijgt u 
nog de gelegenheid om een echte sushi tray te vullen met de hapjes 
die u hebt leren maken. Zo kunt u later thuis nog nagenieten van uw 
zelfgemaakte sushi hapjes. U krijgt een uitgebreide werkbeschrij-
ving, met rolmatje en stokjes en een aardigheidje mee naar huis.
1 donderdag:  18.00-20.30 uur
datum: 12 december.
o.l.v.: Simone Reijm
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten:  € 29,50 

59.  Kerstballen
Tijdens deze workshop gaan wij vier taart-kerstballen maken van 
ca. 7 cm doorsnede. Verras familie en vrienden! Leuk als dessert 
na het kerstdiner of bij de koffie op één van de kerstdagen. De 
kerstballen van cake staan al voor je klaar. Je leert vervolgens 
om deze te vullen, te bekleden en af te werken zodat deze trakta-
tie op een echte kerstbal lijkt. De ‘kerstballen’ kun je nog prima 2 
maanden in de vriezer bewaren. Heb je aan vier kerstballen niet 
genoeg? Dan kunnen er in overleg meer worden voorbereid zo-
dat je thuis extra exemplaren kunt maken. 
1 vrijdag:  19.00 -22.00 uur
datum: 13 december.
o.l.v.: Anoeska Everts
plaats: Handelsweg 10 a, Mijdrecht
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten:  € 35,- 

60.  Kerstarrangement
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding van Peter 
en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor de Kerst maken. Dit ta-
felstuk zal zeker een eyecatcher in uw woning worden.
1 dinsdag:  20.00 -22.00 uur
datum: 17 december.
o.l.v.: Peter en Trudy Bon
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: €  5,-
materiaalkosten:  €  27,50 

41.  Kennismaken met het nieuwe 
 Rijksmuseum-2
Zie de informatie bij cursus 40.
1 zaterdag: 14.00-16.00 uur
datum: 2 november

42.  Schilderen zonder kwasten
Dit wordt heel erg spannend. We gaan ons in een avontuur stor-
ten. We schilderen met acrylverf op papier en een keer op doek, 
maar we gebruiken geen penselen. Rolletjes, sponzen, handen, 
structuurkammen, alles gaan we gebruiken om anders dan an-
ders te schilderen.
4 maandagen 13.30-15.30 uur
data: 4-11-18-25 november
o.l.v.: Annie Overbeeke
plaats: De Boei , Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-
materiaalkosten: € 25,-

43.  Kralenbloemen maken-2: allium
Leer unieke kralenbloemen maken! Het is niet nodig een andere 
kralenbloemen-cursus gevolgd te hebben om een prachtige alli-
um-bloem (uienbol) te maken. U heeft daar 2 avonden voor no-
dig. Uit dun ijzerdraad en kleine kraaltjes maakt u bloemen in alle 
kleuren van de regenboog. Geef de kleur door die u wilt gebrui-
ken. De docente zorgt voor het materiaal.
2 maandagen: 19.30-22.00 uur
data: 4-11 november
o.l.v.: Ellen Duister 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 10,-
materiaalkosten: € 7,-

44.  Visagie-huidverzorging
In 3 avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. 
Huidverzorging/ reinigen/ masker/ creme 2. Basis make- up: oog-
potlood/ ogenschaduw/ rouge/ mascara/ lippen en 3. Glamour en 
feest make-up.
3 dinsdagen:  19.30- 21.30 uur 
data: 5-12-19 nov
o.l.v.: Anna-Margreet v.d.Vis
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 15,-
materiaalkosten: € 25,-

45.  Biljarten-1 
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor iedereen 
en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 tot in de 90 kun je het 
biljartspel beoefenen. We spelen in deze cursus het zogenaam-
de libre (vrije spel) met 3 ballen. Dus geen pockets (holes) in de 
tafel maar simpel spelen met de zogenaamde stootbal (keubal) 
van bal 1 naar bal 2 waardoor een carambole ontstaat. Als je het 
ziet spelen lijkt het makkelijk, dit is echter schijn want je moet de 
keu (biljartstok) juist kunnen voeren waardoor richting, baldikte 
en tempo “één geheel” vormen. Het belangrijkste doel is om u 
met plezier te laten biljarten.
5 dinsdagen:  19.00- 20.00 uur 
data: 5-12-19-26 nov, 3 dec
o.l.v.: Ton Bocxe 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 25,-

46.  Biljarten-2 
Zie informatie bij cursus 45.
5 dinsdagen:  20.00 -21.00 uur
data: 5-12-19-26 nov, 3 dec

47.  Biljarten-3 
Zie informatie bij cursus 45.
5 dinsdagen:  21.00 -22.00 uur
data: 5-12-19-26 nov, 3 dec

48.  Film van een rondreis door India
Beleef een fascinerende reis vanuit Delhi door het drukke en 
kleurrijke India. Na Rajastan in het westen bezoeken we de ‘roze 
stad’ Jaipur, Agra met de Taj Mahal, Orcha en Kajuraho. We zien 
prachtige gebouwen, w.o. bijzondere tempels. Ook bezoeken we 
nationale parken, waarbij we een tijger tegenkomen. De reis ein-
digt in de bedevaartplaats Varanasi, gelegen aan de Ganges. We 
maken daar het Shiva festival mee.
1 woensdag:  20.00 -22.00 uur
datum: 6 november
o.l.v.: Frits de Roever
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

49.  Smartphone met Instagram 
Sociale Media zijn in ons dagelijks leven niet meer weg te den-
ken. Dagelijks kijken we op hyves, facebook , twitter waar on-
ze vrienden mee bezig zijn. De mogelijkheden om jezelf te pre-
senteren worden steeds groter, daarbij worden foto’s en filmpjes 
steeds belangrijker. Een leuk hulpmiddel bij het plaatsen van fo-
to’s direct van je mobiel is Instagram: een foto applicatie voor de 
smartphone met een website en volledige integratie met face-
book. Instagram biedt je de mogelijkheid foto’s te voorzien van 
een artistiek, persoonlijk uiterlijk en te uploaden naar een site 
waar je andere gebruikers kan volgen, kan zoeken op thema’s en 
nog veel meer. Het is laagdrempelig, zonder moeilijke techniek. 
In deze cursus leert u het gebruik van de app. Instagram, foto’s 
bewerken en uploaden. U wordt wegwijs gemaakt op de Insta-
gram site en bij het vrienden of foto’s zoeken. 
3 woensdagen:  20.00 -22.00 uur
data: 13-20-27 november
o.l.v.: Jan van Veen 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 15,-
materiaalkosten: € 2,-

50.  Zen Meditatie
Deze twee avonden belichten we het hoe en waarom van de Zen 
meditatie. Ervaring is niet nodig maar staat ook niet in de weg. 
De eerste avond staat de zitmeditatie centraal. De tweede avond 
gaat over meditatie in het dagelijks leven. Volledig aanwezig zijn 
in het moment is de basis van iedere vorm van meditatie en ge-
bed en ondersteunt alle werk, kunst en sport. Zen-meditatie is 
geen techniek maar een natuurlijk aanwezig zijn met en wakker 
kijken naar wat er is en wie we zijn. Het leven omvat veel meer 
dan we ooit kunnen denken; wijsheid, mededogen en liefde zijn 
het fundament dat meestal verborgen blijft maar dat meditatie 
kan ontsluieren. 
2 woensdagen:  20.00 -21.30 uur
data: 13-20 november
o.l.v.: Hakuun
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 10,-

33.  Wandelen in Amsterdam-1: 
 Spaarndammerbuurt 
Deze wandeling laat ons ondermeer de gevolgen van de Wo-
ningwet van 1901 zien. Aanvankelijk eenvoudige architec-
tuur, die uiteindelijk uitmondt in de fascinerende Amsterdamse 
School, waarvan het zogenaamde Schip van Michel de Klerk een 
absoluut hoogtepunt is. Naast architectuur valt er in deze typisch 
Amsterdamse stadswijk natuurlijk veel meer te zien. Zo ontmoe-
ten we bijv. denkbeeldig Jan Wolkers, Karel de Bazel en Pierre 
Cuypers. Aan diversiteit geen gebrek en voldoende redenen om 
aan de hand van Dick Keijzer deze buurt te ontdekken! We drin-
ken koffie bij café Pleinzicht en eindigen bij de lunchroom Het 
Schip. Het museum kunt u daarna zelf bezoeken. 
1 donderdag:  11.00-13.30 uur
datum: 24 oktober
o.l.v.: Dick Keijzer
verzamelen: Haarlemmerpoort, Amsterdam
cursuskosten: € 5,-

34.  Van Tasmanie tot de 
 Timorzee
Rondreis over het boeiende eiland Tasmanië, met prachtige na-
tuur en unieke diersoorten. Een verkenning van de staat Victoria, 
over de sprookjesachtige Great Ocean Road naar de natuur in 
het Grampians National Park. Dan over de (besneeuwde) bergen 
naar Canberra met bezoek aan enkele markante plekken. Naar 
de prachtige Pacific kust van New South Wales en beelden van 
de bruisende stad Sydney. Naar het noorden, door het groene 
land met unieke parken, bananen- en sinaasappelteelt en langs 
schitterende stranden. Queensland, met ‘werelds’ vermaak en 
prachtige themaparken aan de Gold Coast, subtropische wou-
den in het achterland en de ruige ‘outback’. Aboriginal cultuur, ko-
raalriffen, tropisch regenwoud en exotische dieren in het noorden 
van Queensland. Bezoek bij een Australische familie in tropisch 
Arnhemland, met een intensieve jungletocht. In de NorthernTerri-
tory, vanuit Darwin, avontuurlijke tochten tussen krokodillen, kan-
goeroes en kaketoes in de schitterende Nationale Parken Kaka-
du en Katherine Gorge. Tot slot een kleurenspektakel in Darwin. 
1 donderdag:  20.00 -22.00 uur
datum: 24 oktober
o.l.v.: Dick van Toorn 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

35.  Wandelen in Amsterdam-2: 
 Spaarndammerbuurt 
Zie de informatie bij cursus 33.
1 zaterdag:  11.00-13.30 uur
datum: 26 oktober
o.l.v.: Dick Keijzer
verzamelen: Haarlemmerpoort, Amsterdam
cursuskosten: € 5,-

36.  Workshop Zilverklei-1
Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditionele technie-
ken van het edelsmeden, de meest geweldige sieraden maken. 
Zilverklei is op dezelfde manier verwerkbaar als klei, daarom de 
naam zilverklei. Je kunt het kneden, uitrollen, snijden, stempelen 
etc. Na het vormen en drogen, kun je het sieraad bewerken met 
vijltjes, graveermesjes en schuurdoekjes. Als het sieraad naar 
wens is bewerkt wordt het gebakken. De zilverklei wordt hierdoor 
omgezet in 99,9% puur zilver. Hierna bereik je door het te polijs-
ten een prachtig glanzend resultaat. 
1 zaterdag: 12.30 -16.30 uur
datum: 26 oktober
o.l.v.: Ann Robles
plaats: Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
cursuskosten: € 8,-
materiaalkosten: € 45,-

37.  Kralenbloemen maken-1: 
 viooltje
Leer unieke kralenbloemen maken! Met dun ijzerdraad en klei-
ne kraaltjes maakt u de mooiste creaties. In één avond wordt een 
prachtig afrikaans viooltje in zelfgekozen kleuren gemaakt. Geef 
de kleuren door die u wilt gebruiken (1 voor de blaadjes en 1 voor 
het hartje). De docente zorgt voor het materiaal.
1 maandag: 19.30-22.00 uur
datum: 28 oktober
o.l.v.: Ellen Duister 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 6,50

38.  Kunstgeschiedenis: 
 Van David tot Johannes de Doper
In deze cursus zullen wij Oudtestamentische personages, zoals 
David, Salomo, Elia, Jonas, Daniel, en anderen, tot de val van 
Jeruzalem, bespreken. Dit gebeurt aan de hand van ondermeer 
de gebrandschilderde ramen in de Grote of Janskerk in Gouda, 
17e eeuwse schilderijen (o.a. van Rembrandt) en beeldhouw-
werken. We sluiten af met een bezoek aan de kerk in Gouda.
3 donderdagen:  31 okt, 7-14 nov: 20.00 -22.00 uur
1 zaterdag: 16 nov: 12.00-14.00 uur
o.l.v.: Jean van Tongeren 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-
materiaalkosten: entree kerk Gouda

39.  Shiatsu
Shiatsu is van oorsprong een oosterse massagevorm, het wordt 
het ook wel acupressuur genoemd. Shiatsu betekent: “druk met 
de vingers”. Bij een shiatsu-massage ligt de massé (degene die 
gemasseerd wordt) op een mat op de grond met kleding aan. Dit 
maakt shiatsu-massage heel toegankelijk en ontspannend. Bij 
deze vorm van massage wordt men als het ware in het lichaam 
geduwd, de ziel verzoent zich met het lichaam, dit heeft diepe 
ontspanning tot gevolg. Meer eenvoudig lichaamsbewustzijn, 
minder storende en tollende gedachten. In deze korte cursus 
wordt de basis van shiatsu uitgelegd, de massage wordt voor-
gedaan en er wordt voornamelijk veel op elkaar geoefend. Het 
is fijn om katoenen, enigszins loszittende kleding te dragen, bijv. 
een joggingbroek.
5 vrijdagen: 19.30-22.00 uur
data: 1-8-15-22-29 november
o.l.v.: Marieke Winter
plaats: De Boei , Vinkeveen 
cursuskosten: € 25,-

40.  Kennismaken met het nieuwe 
 Rijksmuseum-1
Na bijna tien jaar gesloten te zijn geweest is het Rijksmuseum 
sinds april weer open. Tijdens deze rondleiding bezoeken we 
in vogelvlucht de vernieuwde opstelling, en bekijken we enkele 
hoogtepunten uit de collectie. Na afloop kunt u zelf uw weg vin-
den in het museum. Wij verzamelen in het Atrium bij de Informa-
tiebalie, Rijksmuseum Amsterdam.
1 zaterdag: 10.00-12.00 uur
datum: 2 november
o.l.v.: Yuri van der Linden
plaats: Rijksmuseum Amsterdam 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: entree museum of MJK

24. Maak je eigen viltentas
Iedereen ontwerpt zijn eigen tas. Heb je hulp nodig, geen pro-
bleem. Daarna begint het echte viltwerk. De eerste les maken 
we het geraamte van de tas. Dit kan 4 à 5 uur duren, afhanke-
lijk van de te vilten tas. De tweede les wordt aan de details van 
de tas gewerkt: een handvat maken of versieringen op de tas 
zelf met de droogvilt techniek of extra decoraties die apart gevilt 
op de tas genaaid worden of misschien heeft u een ander idee. 
Aan u de keus.
2 zaterdagen:  10.00-15.00 uur
data: 5-12 oktober
o.l.v.: Simone Reiners
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-
materiaalkosten: € 27,50 

25.  Fimokralen maken
Deze workshop is leuk om te doen en u gaat met een uniek sie-
raad naar huis! Het leuke van kralen maken van Fimo klei is dat u 
veel verschillende kralen kunt maken. U kunt simpele kralen van 
één kleur maken, gemarmerde kralen, kralen met stras steen-
tjes, nu ook met bladgoud of paisley blaadjes en bloemen. Na 
het kneden en in porties verdelen wordt een gat in de kraal ge-
maakt en aan beide kanten een verzilverde kern erin gestoken. 
Na het afbakken kunt u de kralen eventueel lakken. We sluiten 
af met het rijgen van de kralen aan een veterketting. Klaar is uw 
unieke sieraad!
1 maandag:  19.30 -22.15 uur
datum: 7 oktober
o.l.v.: Chantal Zaat
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 15,-

26.  Aardingstechnieken
Een goede aarding is belangrijk om goed in onze stroom te blij-
ven, spiritueel te kunnen groeien en bovenal, de juiste beslissin-
gen op het juiste moment te kunnen nemen. Deze avond zal een 
aantal methoden, handreikingen en meditatietechnieken aan bod 
komen, zodat we uit dat hele scala juist die techniek kunnen kie-
zen die het meest op dat moment bij ons past.
1 woensdag:  20.00 -22.00 uur
datum: 9 oktober
o.l.v.: Tanja van der Molen
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 1,-

27.  Schilderen met lijm en ecoline
Als je een tekening maakt met lijm en na het drogen van de lijm 
aan de slag gaat met ecoline, krijg je kleurrijke werkstukken die 
doen denken aan glas-in-lood op papier. Met deze techniek kun 
je heerlijk ontspannen je fantasie los laten op het papier. Aan het 
eind van de avond ga je met vrolijke zelf gemaakte werkstukken 
naar huis. Kijk voor voorbeelden op www.kladderclub.nl
1 woensdag:  20.00-21.30 uur
datum: 9 oktober
o.l.v.: Resi van Zijl
plaats: Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 10,-

28.  Workshop haken met plastic
Kennismaken met plastic, plastic zakken een tweede leven ge-
ven. Een leuke nieuwe hobby? Van plastic zakjes gaan we een 
draad leren knippen om vervolgens het gevoel erbij te krijgen hoe 
dit haakt. Om er een beetje in te komen, beginnen we met dun-
ne zakjes bv. van Blokker, Hema, Kruidvat etc. Van deze dunne 
zakjes gaan we een leuk portemonneetje of mobielhoesje haken. 
Daar maken we op de eerste avond een begin mee. De tweede 
avond gaan we met een mandje beginnen. Dan leren we in het 
rond haken. De patroontjes zijn inclusief. Enige haakervaring is 
wel vereist.
2 donderdagen:  20.00 -22.00 uur
data: 10-17 oktober
o.l.v.: Trudy Noordergraaf
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 10,-

29.  Restauratie H.Hart van Jezus-kerk
Deze informatieavond laten we u een kijkje nemen bij de groot-
schalige restauratie van de pastorie/kerktoren en kerkschip 
d.m.v. een fototentoonstelling en dia presentatie. De avond wordt 
mondeling toegelicht door de restauratiecommissie, de uitvoer-
der van het werk ( en mogelijk een medewerker van Monumen-
tenwacht onderdeel Rijksdienst). We brengen restanten mee van 
oude en nieuwe balken.
1 dinsdag:  20.00 -22.00 uur
datum: 15 oktober
o.l.v.: Martien Pothuizen 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

30.  Lezing Rusland
Rusland is een groot land met een moeilijk toegankelijke taal en 
een ingewikkelde geschiedenis. Als je van beiden iets weet, gaat 
er een bijzondere wereld voor je open met een rijke cultuur in 
een prachtig land. Daarover wordt verteld in een presentatie met 
lichtbeelden en muziek.
1 dinsdag:  20.00 -22.00 uur
datum: 15 oktober
o.l.v.: Pieter Boersma
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

31.  Fotopresentatie 
	 onderwaterfotografie
In een fotopresentatie komen de volgende onderwerpen aan de 
orde: 1. De wondere wereld onder water, 2. IJs duiken in Oos-
tenrijk, 3. Grot duiken in de jungle van Mexico, 4. Bali, boven en 
onder water. Uitleg van onderwaterfotografie d.m.v. een Power 
Point presentatie.
1 woensdag:  20.00 -22.00 uur
datum: 16 oktober
o.l.v.: Aart Reitsma
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

32.  Nabewerken digitale RAW-foto’s
We gaan in op het laden, selecteren, verwerken en bewerken 
van foto’s, het aanpassen van de witbalans en kleurzweem, ex-
porteren, ruisonderdrukken, verscherpen, tinten, levendigheid, 
vignettering etc. Alle functies worden besproken en uitgelegd aan 
de hand van uw RAW-opnames. U kunt eventueel uw eigen lap-
top meenemen met de software Lightroom of Photoshop (ele-
ments). Zonder laptop zijn de lessen ook te volgen.
4 maandagen:  20.00 -22.00 uur
data: 21 okt, 4-18 nov, 2 dec
o.l.v.: Björn Goud
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 20,-

1.  Italiaans voor beginners
Gedurende deze cursus leert de cursist de voornaamste begin-
selen van de grammatica en maakt de woordenschat van het al-
ledaags Italiaans eigen. Het eerste gedeelte van de les beste-
den wij aan de grammatica, het tweede deel aan de conversatie.
12 dinsdagen:  19.30 -21.15 uur
data: 10-17-24 sep, 1-8-15-29 okt, 
 5-12-19-26 nov, 10 dec
o.l.v.: Luigi Rolfini 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 60,-
materiaalkosten: € 40,- (boek)

2. Kennismaken met Perfect Pilates
Dit is statische en dynamische spiertraining op ontspannen muziek. 
U krijgt sterke buikspieren, sterke lage rugspieren (bij rugklachten), 
betere controle bekkenbodem en ontspanning. Volgens de 3 groot-
ste Personal Trainers is het de beste work-out, gewaardeerd met 
het cijfer 9. Na afloop wordt een kopje thee of koffie geserveerd.
6 dinsdagen:  09.00 -10.00 uur
data: 10-17-24 sep, 1-8-15 okt 
o.l.v.: John Rooseman (sportschool J-sports) 
plaats: Industrieweg 38D (naast Karwei), Mijdrecht
cursuskosten: € 30,-

3.  Italiaans voor gevorderden
Dit is een vervolg op de cursus Italiaans voor beginners. Als u 
deze gevolgd hebt, kunt u prima in deze cursus instromen. Ge-
durende deze cursus wordt verder gewerkt aan de perfectione-
ring van uw grammaticale kennis, uitbreiding van de woorden-
schat en lees-en spreekvaardigheid. Als u nog geen les van deze 
docent hebt gehad, is het sterk aan te raden op de Cursusmarkt 
met hem te overleggen in welke groep u het beste past.
12 donderdagen:  19.30 -21.15 uur
data: 12-19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 12 dec
o.l.v.: Luigi Rolfini 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 60,-
materiaalkosten: Boek kan worden aangeschaft i.o.m. 
 de docent

4.  Tuinontwerp en beplanting
Droom je ook iedere winter van een prachtige tuin en ga je in het 
voorjaar vol goede moed aan het schoonmaken en hergroeperen 
van planten? Je koopt er nog wat bij en toch blijf je twijfelen. Stel 
dat er iemand in jouw tuin komt lesgeven, je wijst op de sterke pun-
ten en je leert kijken naar de minder sterke en je leert hoe je dat 
kunt veranderen. Op deze manier stel ik me de lessen voor. Je gaat 
deel uitmaken van een groep van 6 personen. De eerste les is in 
De Boei. De volgende 6 lessen zijn om de 14 dagen, om beurten 
bij een cursist thuis, waarbij dan de tuin van de betreffende cursist 
het uitgangspunt voor de les zal zijn. De volgende onderwerpen ko-
men aan bod: - Definiëren wat ontwerpen is en hoe daarmee te be-
ginnen - Het maken van een beplantingsplan - Het herkennen van 
planten - Vragen van cursisten over tuinproblemen.
1 donderdag:  12 sep:19.30-21.30 u. in De Boei Vinkeveen
6 donderdagen: 19 sep, 3-17-31 okt, 7-21 nov: 
 09.30-11.30 uur bij de cursisten thuis
o.l.v.: Marijke van Alphen
cursuskosten: € 40,-

5.  Workshop Raku
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 work-
shop gaan we in 2 dagdelen 1 of meerdere handgevormde ke-
ramieken voorwerpen maken en daarna glazuren en afbakken 
volgens de raku-methode. De 1e bijeenkomst gaan we lekker 
aan de slag met klei. U wordt begeleid in het maken van bijv. 
een mooie schaal of vaas, of een decoratieve vis of vogel. Deze 
werkstukken moeten drogen en worden daarna biscuit gebakken 
door de cursusleidster. De 2e bijeenkomst gaan we de gebakken 
werkstukken glazuren en bent u erbij als uw werkstuk afgebak-
ken wordt. Met vuur en rook is het altijd weer spannend hoe de 
werkstukken uiteindelijk worden. Kijk voor meer informatie of in-
spiratie op www.vizikeramiek.nl
2 zaterdagen: 10.00-12.00 uur
data: 14-28 september
o.l.v.: Resi van Zijl
plaats: Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten: € 10,-
materiaalkosten: € 47,50
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 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige 

 machtiging geïnd.
 U kunt zich niet telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of 
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6.  Fitness 
Fitness geeft u de mogelijkheid uw lichaam te trainen volgens 
een gevarieerd programma van hedendaagse trainingsmogelijk-
heden. De lessen worden veelal op muziek gegeven en de ver-
schillende manieren van fitnessactiviteiten -als aerobics, calla-
netics en diverse grondvormen van bewegen -vormen de basis 
van deze cursus. De opbouw van de lessen is als volgt: een war-
ming-up, de kern waarbij speciale aandacht aan een groep spie-
ren wordt gegeven, cooling-down, stretching en ontspanningsoe-
feningen. De cursus is niet aan leeftijd of conditie gebonden en 
kan zowel door dames als heren worden gevolgd. 
14 maandagen:  20.15 -21.30 uur
data: 16-23-30 sep, 7-14-21-28 okt, 
 4-11-18-25 nov, 2-9-16 dec
o.l.v.: Mark Rijkeboer
plaats: Veenlanden College,
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten: € 70,-

7.  Haal meer uit je 
	 spiegelreflexcamera
Bij een moderne digitale SRL-camera, uitgerust met technische 
hoogstandjes, kan het ingewikkeld zijn om de juiste instellingen 
te vinden. Kennis van de mogelijkheden en weten wanneer je die 
kan toepassen, geven een foto vaak net dát verschil bij uitzon-
derlijke situaties. U leert de functies van uw SRL-camera kennen, 
zoals witbalans, sluitertijd, belichting, kleurcorrecties, flitsen, het 
verschil tussen bv JPG- of RAW- bestanden en welke simpele 
maatregelen er voor zorgen dat u zich zeker voelt over uw came-
ra en uw foto’s meerwaarde geven. Deze cursus is specifiek voor 
diegenen, die recent een eerste SRL-camera hebben gekocht en 
er meer over willen weten.
7 maandagen:  20.00-22.00 uur: 16-30 sep, 14-28 okt, 
 11-25 nov, 9 dec
1 zaterdag 13.30 -16.00 uur: 5 oktober: 
o.l.v.: Björn Goud
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 40,-
materiaalkosten: € 3,-

8.  Yoga
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te her-
ontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefeningen 
soepel gehouden. Massage wordt toegepast waar dit nodig is. Ie-
der naar eigen mogelijkheden zonder te moeten presteren. Je 
leert om je te concentreren en om evenwicht te scheppen tussen 
lichaam en geest.
12 dinsdagen:  10.00 -11.00 uur
data: 17-24 sep, 1-8-15-29 okt, 
 5-12-19-26 nov, 3-10 dec
o.l.v.: Mariëtte Prakke 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 60,-

9.  Zumba 
 (voor jong en oud)
Zumba is op dit moment helemaal HOT! Zumba is een dance-
fitness workout op swingende Latijns-Amerikaanse muziek. De 
verschillende Latijns-Amerikaanse dansstijlen o.a. salsa, meren-
gue, samba komen aan bod en doen de heupen swingen. De op-
zwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat u 
niet eens door hebt dat u bezig bent met een geweldige training! 
De Zumba danspasjes zijn door jong en oud aan te leren en he-
lemaal niet moeilijk.
10 donderdagen:  20.30 -21.30 uur
data: 19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v.: Ashna Mungra
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

10.  Introductie biologische 
 kookclinic
Kom een gezellige avond biologisch koken onder leiding van 
de Engelse topkok David Hague in de biologische zorgtuin “de 
Kweektuin”. U krijgt een rondleiding door de kas en er wordt ge-
werkt met verse producten uit de kas. Na het koken kunt u genie-
ten van de zelf bereide maaltijd.
1 donderdag:  17.30 -22.00 uur
data: 19 september
o.l.v.: David Hague
plaats: Tuinderslaan 10, Mijdrecht
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 45,-

11. Haal meer uit je compact camera
Een moderne compact camera heeft vele technische hoogstand-
jes. Kennis van deze mogelijkheden geven een foto vaak net dat 
verschil bij uitzonderlijke situaties. U leert alle functies van het 
scene programma zoals bv. vuurwerk, sneeuw, kaarslicht en ve-
le andere. Ook witbalans, kleurcorrecties en al uw vragen komen 
aan de beurt. Deze cursus is specifiek voor diegenen die meer 
willen weten over hun digitale compact camera.
2 maandagen:  23 sep, 7 okt: 
 20.00 -22.00 uur
1 zaterdag: 28 sep: 
 13.30-16.00 uur
o.l.v.: Björn Goud
plaats: De Boei, 
 Vinkeveen
cursuskosten: € 15,-

12.  Opfriscursus Bridge voor 
 (half)gevorderden
Deze cursus heeft tot doel om uw bridgekennis verder op te fris-
sen en te verbreden. We besteden o.a. uitgebreid aandacht aan 
het uitkomen, zowel tegen troef- als SA-contracten. Thema’s als 
signaleren, elimineren, kaartwaardering, azen vragen, zwakke 2 
openingen komen aan de orde. U maakt ook kennis met de leuk-
ste vorm van wedstrijdbridge: het viertallen. Af- en tegenspel ko-
men ruim aan bod. Het oefenen en spelplezier staan centraal. U 
krijgt bij iedere les een samenvatting van de behandelde en ge-
oefende stof. 
10 dinsdagen:  19.45-22.00 uur
data: 24 sep, 1-8-15-29 okt, 5-12-26 nov, 3-10 dec
o.l.v.: Joop van Delft 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 50,-
materiaalkosten: € 5,-

13.		Fotografie
In 8 avonden leer je: - Hoe je toestel werkt. Wat doen al die knop-
pen, functies, en programma’s? - Hoe je betere en mooiere fo-
to’s kan maken, door inhoud, compositie en presentatie - Hoe je 
je foto’s kan verbeteren, door gebruik van basale computer be-
werking - De geheimen van pixels, ISO, WB, gamma, en histo-
grammen! Er zijn ook foto opdrachten met opbouwende kritiek 
over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel de Haar 
gepland.
8 dinsdagen:  24 sep, 1-8-15-29 okt, 5-19 nov, 3 dec: 
 20.00 -22.00 uur
1 zaterdag:  2 november: 09.30-13.00 uur
o.l.v.: Jan van Veen
plaats: Willisstee, Wilnis
cursuskosten: € 45,-
materiaalkosten: € 3,- + entree de Haar of MJK

14.  Opfriscursus engels 
Een goede gelegenheid om de wat weggezakte kennis weer op 
te frissen. Aandacht wordt besteed aan lezen, luisteren, spreken 
en schrijven. Dat doen we aan de hand van alledaagse situa-
ties. Bijv. om op vakantie iets te kunnen bestellen of een kamer te 
boeken in een hotel. Of een gesprek te voeren over van alles en 
nog wat. Ook wordt de basisgrammatica opgehaald. We gebrui-
ken daarbij documentatie die de docent zal aanleveren.
10 woensdagen:  20.00 -22.00 uur
data: 25 sep, 2-9-16-30 okt, 6-13-20-27 nov, 4 dec
o.l.v.: Zenja Damm 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 50,-
materiaalkosten: € 3,- 

15.  Djembé
De djembé is een met de hand bespeelde, bekervormige trom-
mel, afkomstig uit West-Afrika. De docent leert u hoe de ritmes 
heten en waar het ritme over gaat. Uiteraard leert u ook de trom-
mel bespelen en hoe u verschillende klankkleuren kunt bereiken 
door beide handen te gebruiken, zowel de vingers als de vlakke 
hand. De docent speelt de solo, zodat een swingend geheel ont-
staat. Zo maakt u kennis met de sfeer en de ritmes uit Guinee. 
Wilt u bij de inschrijving opgeven of u wel of niet over een djem-
bé beschikt.
8 woensdagen:  20.00 -21.00 uur
data: 25 sep, 2-9-16-30 okt, 6-13-20 nov
o.l.v.: Amara Diabate
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 40,-
materiaal kosten: € 40,- (bij huur djembé)

16.	Filosofiekring
De filosofiekring is een lees- en gespreksgroep, waarbij de deel-
nemers vanuit een filosofische invalshoek met elkaar in gesprek 
zijn aan de hand van een gezamenlijk te lezen boek. De inhoud 
van de bijeenkomsten hangt samen met de thema’s uit het boek. 
We starten met het boek ‘Beginnen met filosofie’ van Luc Fer-
ry. Zingeving, verdieping en levenshouding zijn belangrijke on-
derliggende oriëntaties. Behalve het gesprek met elkaar zal de 
begeleider waar wenselijk filosofische thema’s verder toelichten. 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Speciale voor-
kennis is niet vereist. U dient wel het boek van Luc Ferry aan 
te schaffen. Deze cursus wordt in het voorjaar van 2014  met 5 
avonden vervolgd.
4 woensdagen:  20.00 -22.00 uur
data: 25 sep, 23 okt, 20 nov, 18 dec
o.l.v.: J.T.A. Beuk
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-

17. Workshop Tapas
Tijdens de workshop zullen er verschillende tapas gerechten ge-
maakt worden die aan het eind van de workshop gezamenlijk ge-
geten worden aan een mooi gedekte tafel. Bij binnenkomst staat 
er een assortiment aan olijven, lekkere ham, salami en zonge-
droogde tomaatjes klaar. Onder het genot van een glaasje wijn 
waant u zich even in Spanje!!
1 donderdag:  18.00-20.30 uur
datum: 26 september.
o.l.v.: Simone Reijm
plaats:  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 29,50 

18. Mindfulness
Mindfulness kan je helpen meer zin in je leven te ervaren en te 
krijgen. Je oefent je aandacht voor wat zich hier en nu in jouw le-
ven voordoet. Je leert dit d.m.v. praktische, meditatieve en be-
wegings-oefeningen. Deze oefeningen helpen je meer in het hui-
dige moment te leven en daarvan te genieten, in plaats van te 
piekeren over wat geweest is of nog moet komen. Niet zweve-
rig, maar in de gewone dagelijkse dingen. Deze basistraining is 
vooral praktisch. Veel oefenen, ook dagelijks thuis is belangrijk. 
Je krijgt per bijeenkomst je oefen cd’s, leesmateriaal en werkbla-
den mee. De basistraining doen, betekent een goede basis leg-
gen om mindfulness voor jezelf te kunnen toepassen.
8 donderdagen: 19.30 -22.00 uur
data: 26 sep, 3-10-17-31 okt, 7-14-28 nov.
o.l.v.: Nelleke Doornebal
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 40,-
materiaalkosten: € 30,-

19.  Wandeling Utrecht: Hulpverlening 
 door de eeuwen heen
Hoe was het met ouderloze kinderen in Utrecht gesteld? Was er 
onderdak voor pelgrims naar Santiago? Waren er huizen voor ar-
men? Hoe sociaal was Utrecht eigenlijk? Hoor de verhalen tij-
dens deze wandeling! 
1 zondag:  13.30-15.00 uur
datum: 29 september
o.l.v.: Gilde Utrecht 
verzamelen: RonDom, Domplein 9, Utrecht
cursuskosten: € 5,-

20.  Franse conversatie voor 
 beginnende gevorderden
Deze cursus is voor mensen die een basiskennis van het Frans 
hebben. In deze cursus komen op gemoedelijke wijze uiteenlo-
pende onderwerpen en actuele vraagstukken aan de orde. De 
thema’s worden o.a. ook gekozen naar de wensen van de deel-
nemers. Deze lessen hebben tot doel uw communicatieve vaar-
digheden te ontwikkelen. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt 
van het boek: Grammaire Progressive du français Niveau Inter-
médiaire. ISBN10 20 9033 8482, kosten € 29,00. U dient dit zelf 
aan te schaffen.
10 maandagen:  19.15 -21.15 uur
data: 30 sep, 7-14-28 okt, 4-11-18-25 nov, 2-9 dec.
o.l.v.: Myriam Bouzid 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 50,-

21.  Reiki
Reiki is een veel toegepaste methode van heling. D.m.v. hand-
oplegging wordt de helende energie aan de ander doorgegeven. 
Op deze avond wordt aandacht besteed aan de oorsprong van 
dit systeem; zin en onzin rondom Reiki-opleidingen, diverse toe-
passingsmogelijkheden voor jezelf en je omgeving. Kennis voor-
af is niet noodzakelijk. 
1 maandag:  20.00-22.00 uur
datum: 30 september
o.l.v.: Tanja van der Moolen
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 1,- 

22.  Rondleiding Joods Historisch 
 Museum en wandeling 
 oude Jodenbuurt
We bezoeken eerst het Joods Historisch Museum. Bij dit Hoog-
duitse synagogencomplex begint daarna de wandeling langs 
vele gevels, gebouwen en monumenten die herinneren aan de 
veelzijdige geschiedenis van de Amsterdamse Jodenbuurt. Na 
afloop kunt u met uw entreebewijs nogmaals het museum bezoe-
ken en/of de Portugese Synagoge van binnen bekijken.
1 woensdag:  10.30-12.30 uur
datum: 2 oktober
o.l.v.: gids JHM
plaats: Nwe Amstelstraat 1, Amsterdam
cursuskosten: € 8,-
materiaalkosten: entree museum 

23. Workshop Lachyoga-1
In deze workshop gaan we actief aan de slag met onze lachspie-
ren. Lachpsycholoog drs. Alida van Leeuwen laat u kennismaken 
met het bijzondere concept “Laugh for no reason” ( lachen zon-
der reden) van de arts dr. Madan Kataria. Deze arts vindt lachen 
te belangrijk om afhankelijk te zijn van humor. Hij heeft daarom in 
1995 een aantal lachoefeningen ontwikkeld. De oefeningen wor-
den afgewisseld met eenvoudige ademhalings-, rek- en strek-
oefeningen. Ook een speciaal handklapritme is een belangrijk 
terugkerend onderdeel. De workshop is actief en vrolijk. De oefe-
ningen worden voor een groot deel staand gedaan, maar indien 
gewenst kunt u ook zittend deelnemen. We sluiten af met een 
lachmeditatie en een ontspannende liggende meditatie.
1 donderdag:  14.30 -16.30 uur
datum: 3 oktober
o.l.v.: Alida van Leeuwen 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-
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Open dag Stichting Paraplu 
met nieuw programma
Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ or-
ganiseert a.s. zaterdag 31 augus-
tus van 10.00 tot 12.30 uur haar 
jaarlijkse Open Dag, om belang-
stellenden te informeren over het 
nieuwe activiteitenseizoen dat be-
gin september begint. Voor de 
Stichting ‘Paraplu’ is het al weer 
het 33e jaar en presenteert een 
nieuw programma voor het sei-
zoen 2013-2014, een vernieuwde, 
moderne website en de mogelijk-
heid om on-line in te schrijven.

Open Dag
Zoals gebruikelijk wil de Stichting 
‘Paraplu’ zich presenteren en alle 
belangstellenden informeren tij-
dens haar jaarlijkse Open Dag die 
dit jaar zal plaats vinden op za-
terdag 31 augustus van 10.00 tot 
12.30 uur. Op die dag zijn alle do-
centen van de te organiseren cur-
sussen en activiteiten aanwezig 
om iedereen nader te informeren 
en op alle vragen antwoord te ge-
ven.
Natuurlijk is het op die dag ook 
mogelijk om zich meteen voor een 
cursus of activiteit in te schrijven.

Nieuw programma
Naast het vele nieuwe zijn uiter-
aard ook veel bestaande popu-
laire activiteiten behouden zo-
als biljarten, bridgen, bridgecur-
sussen, spelenderwijs bridge le-
ren; mondharmonica, dansen voor 
paren en line-dance, yoga, klaver-
jassen, kaarten maken, computer-
cursussen voor beginners en ge-
vorderden, vele creatieve cursus-

sen tekenen, schilderen, aquarel-
leren, quilten en patchwork, knip-
pen en naaicursus, taalcursussen 
voor beginners en gevorderden 
(Nederland, Frans, Engels, Spaans, 
Italiaans).
Daarnaast zijn er weer vele nieu-
we cursussen en workshops op-
genomen zoals: Abstract schilde-
ren met materie; Chinees penseel 
schilderen; Portret schilderen met 
acryl; digitale foto’s beheren en 
verwerken, diavoorstelling maken, 
weblog maken; Hyves, Twutter, Fa-
cebook, Iphone, Smartphone, An-
doid; Ipad, Tablet; Foto’s voorzien 
van GPS-coördinaten; netwerken, 
digitale camera, internetten en 
e-mailen; Verkeer en Veiligheid; 
Nieuwe spelling; Alledaags recht; 
Gebarentaal; Schoonheid van de 
Schilderkunst; diverse spirituele 
cursussen (Quantum Touch, Wer-
ken met Tarotkaarten; Spirituele 
Oefen-/inloopavond; Ontspanning 
en Intuitieve Ontwikkeling; Rei-
ki); Astrologie en workshops zoals 
klussen; Beelden maken van Pa-
verpol; Koe pimpen; Gruto van Po-
wertex; Introductiemiddag 

Familieopstellingen;
Tenslotte staan er weer een aan-
tal interessante en culturele dag-
tochten op het programma: Schel-
pen in het Groen en Schevenin-
gen; Charles Dickens Festival De-
venter; Ginkiestocht en IJselmeer 
visafslag Urk.
Alle informatie over deze cursus-
sen, workshops, activiteiten en 
dagtochten is te vinden in het pro-

grammaboekje, dat op diverse ma-
nieren geraadpleegd kan worden:
Afhalen: Elke donderdagmiddag, 
Pieter Joostenlaan 28. Wilnis
Bestellen: Telf. 0297-283908, via 
email: info@stichtingparaplu.nl
Downloaden: www.stichtingpara-
plu.nl
Bezoeken van de Open Dag op 31 
augustus a.s.

Website
De Stichting ‘Paraplu’ heeft een 
website met moderne en frisse 
kleuren, strakke lettertypes en een 
oogstrelend design waarvan be-
langstellenden ook inter-actief ge-
bruik kunnen maken. De site heeft 
8 hoofdrubrieken met informatie 
over de Stichting, over het jaarpro-
gramma, inschrijfmogelijkheden 
inclusief inschrijfformulier en onli-
ne inschrijven, een contactformu-
lier en een overzicht van de jaar-
lijkse sponsors. De website is te 
bereiken via: www.stichtingpara-
plu.nl.

Online inschrijven
Ook voor het komende activi-
teiten-seizoen biedt de websi-
te de interactieve mogelijkheid 
om een cursus of activiteit uit te 
zoeken én zich meteen online 
aan te melden door het invullen 
van een digitaal inschrijfformulier 
en dit rechtstreeks te verzenden 
naar het administratieprogram-
ma van de Stichting ‘Paraplu’. De-
ze manier van inschrijven is mo-
gelijk via www.stichtingparaplu.nl/
inschrijvencursussen. 

Rein Kroon kandidaat 
lijsttrekker voor het CDA
Vervolg van de voorpagina

Enorme uitdaging
Rein reageerde verheugd op de voor-
dracht. “Het is fantastisch dat zowel 
de selectiecommissie en het bestuur 
hun vertrouwen unaniem in mij heb-
ben uitgesproken. Het is in de komen-
de campagne en de jaren daarna aan 
mij om te laten zien dat ik het vertrou-
wen waard ben. Het wordt de hoog-
ste tijd dat wij als gemeente ingrijpen-
de keuzes maken over de taken die 
een gemeente in deze tijd behoort uit 
te voeren. Dat betekent op veel terrei-
nen een versobering, maar als CDA blij-

ven we staan voor een verantwoord so-
ciaal beleid. Er moeten ingrijpende ver-
anderingen worden doorgevoerd, want 
de fi nanciële polsstok van de gemeente 
wordt steeds korter. Dat heeft gevolgen 
voor de bedrijfsvoering van de gemeen-
te, maar ook voor de inwoners, het be-
drijfsleven en de maatschappelijke or-
ganisaties. Die uitdaging ga ik graag 
aan, samen met het college en de CDA-
fractie en we staan uiteraard open voor 
de verbinding met constructieve part-
ners. Het CDA staat daarom voor “Lo-
kale Kracht”. De menselijke maat staat 
bij ons centraal. Betrokkenheid bij de 
hele gemeente. Rein Kroon is afkomstig 

uit Wilnis en voelt zich nauw betrokken 
bij de andere dorpen. “Ik ben hier ge-
boren en getogen en heb contacten in 
alle kernen. Daardoor ken ik het gevoel 
van de dorpen. Er is sprake van ver-
scheidenheid en daar moet ruimte voor 
zijn en blijven. Maar het beleid van de 
gemeente moet zich tegelijkertijd rich-
ten op het versterken van de onderlin-
ge verbondenheid van de inwoners, on-
geacht het dorp waar men woont. Als 
het goed is, zit elk raadslid hier voor de 
inwoner. Dit betekent luisteren naar de 
behoeften en wensen van de inwoners 
en daar op een gedragen en verant-
woorde wijze invulling aan geven.” 

Reunie en nieuwe website: 
Dans- en partycentrum Colijn 
klaar voor nieuwe seizoen!
Regio - Axel en Heleen Colijn van 
het gelijknamige Dans EN Partycen-
trum in Uithoorn zijn er klaar voor! 
De voorbereidingen voor het nieu-
we seizoen zijn in volle gang en het 
gaat weer een fantastisch seizoen 
worden met diverse hoogtepunten! 
In het aankomende weekend star-
ten de Workshopdagen voor de bal-
letafdeling! 
Er zullen diverse workshops gege-
ven worden door de nieuwe docen-
ten van het Danscentrum! Techniek/
Klassiek, Popshow, Hip Hop, Boys 
Only; alle onderdelen komen aan 
de orde op 1, 3 en 4 september! De-
ze workshops zijn gratis toeganke-
lijk voor iedereen vanaf 8 jaar. Het 
rooster vindt u op de site! De lessen 
starten in de derde week van sep-
tember. Ook dan is het mogelijk om 
een proefl es te doen!

Stijldansen
Het seizoen voor het stijldansen is al 
begonnen met de vrijdansavonden 
op de woensdagavond. Iedereen 
die het leuk vindt om te dansen is 
van harte welkom op deze avonden, 
leerling of oudleerling het maakt 
niet uit! Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met het Danscen-
trum! Heeft u al eens gedanst en 
overweegt u om weer te beginnen 
maar weet u niet precies op welk 
niveau? Maak dan gebruik van de 
gratis ‘herintreders’les! Een privé-
les waarin bekeken wordt op welk 
niveau u het beste in kunt stappen. 
Wanneer u in het verleden les heeft 
gehad hoeft u echt niet weer bij het 
begin te beginnen!
Nieuw dit seizoen is de cursus Swing 

Solution voor beginners! Deze dans-
vorm bestaat uit een aantal dansjes 
die geschikt zijn voor mensen die 
het leuk vinden om met hun partner 
te dansen maar voor wie stijldansen 
niet helemaal hun ding is; de hustle, 
kroegswing, swingfox en salsa/me-
rengue! Natuurlijk start er ook een 
beginnerscursus stijldansen! 

Nieuwe site
Eind deze week gaat de nieu-
we website de lucht in. Op de ver-
nieuwde site kunt u alles vinden met 
betrekking tot het Partycentrum, 
met kant en klare arrangementen 
en ideeen voor particuliere feestjes, 
verjaardagspartijtjes etc. maar ook 
bedrijfsuitjes, zoals een dansboot-
camp met lunch! Wat betreft het 
Danscentrum vindt u alle informatie 

met betrekking tot cursussen, mo-
gelijkheden en tarieven!

Reunie
Eindelijk is het dan zover! Op za-
terdag 19 april 2014 organiseren 
Axel, Heleen, Cees en Stella Colijn 
een reunie! Ter voorbereiding hier-
van vindt u op de Facebookpagina 
van Dans- en Partycentrum Colijn in 
de komende maanden steeds nieu-
we foto’s uit de oude doos uit de af-
gelopen 40 jaar! Heleen Colijn: “We 
zijn hier al mee begonnen en de re-
acties zijn echt overweldigend! Ie-
dereen vindt het zo leuk om terug 
te kijken op die tijd! Wij nodigen een 
ieder die nog leuke foto’s heeft lig-
gen deze te scannen en te mailen. 
Wij zullen ze dan ook in het album 
zetten.” 

Planning groot onderhoud 
aan Irenebrug in 2014
Uithoorn/De Ronde Venen - Het 
artikel over de toekomst van de 
Irenebrug over de Amstel en de 
vraag wat er straks met het cen-
trum van Uithoorn gaat gebeuren, 
heeft in zowel de gemeente Uit-
hoorn als in De Ronde Venen veel 
reacties opgeleverd. Dat betekent 
dat het onderwerp bij de inwoners 
duidelijk in de belangstelling staat. 
Een woordvoerder van de Provincie 
Noord-Holland laat weten dat men 
de planning voor onderhoud aan 
de Irenebrug aan het voorbereiden 
is. “De brug wordt naar verwach-
ting in 2014 in uitvoering genomen. 

We doen dit in overleg met de ge-
meenten. De uitvoeringstijd is nog 
niet bepaald maar het uitgangspunt 
is dat we hinder en overlast, waar-
onder stremmingen voor zowel het 
weg- als vaarverkeer, tot een mini-
mum willen beperken. Er wordt van-
uit gegaan dat het werk in minder 
dan 2 maanden gerealiseerd kan 
worden. 
Waarschijnlijk zullen de werkzaam-
heden buiten het vaarseizoen wor-
den gepland. Het staat dus wel vast 
dat we in 2014 gaan werken aan de 
brug en dat dit wordt afgestemd met 
de gemeenten. Wanneer en hoelang 

is echter veel minder zeker,” aldus 
de woordvoerder.
De gemeente Uithoorn geeft des-
gevraagd aan dat vóórdat de omge-
legde N201 geheel in gebruik is ge-
nomen, nog dit najaar een antwoord 
zal worden gegeven op de vragen 
en onzekerheden die nu de ronde 
doen bij inwoners en ondernemers. 
In elk geval zal er met het centrum 
van Uithoorn wat gaan gebeuren, 
zo wordt opgemerkt. Net als talloze 
nieuwsgierige inwoners dat moeten 
doen zullen ook wij op die bericht-
geving dan maar wachten. Wij hou-
den u op de hoogte!

Jozefschool klaar voor schooljaar
Vinkeveen - Na een heerlij-
ke vakantie met prachtig zomer-
weer, opende de Sint Jozefschool 
op maandagochtend 26 augus-
tus haar deuren voor het nieuwe 
schooljaar. Vol spanning en ver-
wachting verzamelden kinderen en 
ouders zich op het grote school-
plein. Wat was het leuk om de ou-
de klasgenootjes terug te zien! Met 
een korte toespraak heette school-
directeur juf Corrie iedereen van 
harte welkom. Per groep gingen de 
leerlingen naar binnen. De school 
ziet er weer fris en gezellig uit. 
Blinkende vloeren, stralend frisse 
ramen, de geur van nieuwe boeken 
en schriften... de kinderen kregen 
er weer helemaal zin in en het le-
rarenteam is er klaar voor. De eer-
ste weken staan de lessen van het 
speciale leerprogramma De Vreed-
zame School in het teken van het 

thema: “Wij horen bij elkaar”. Ie-
dereen heel veel succes en plezier 
komend schooljaar. En... Denkt U 

in het verkeer weer aan de school-
gaande jeugd, als u onderweg bent 
naar uw werk?
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook 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 bete-
kent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Geen verrassing
De Ronde Venen - Voor Ronde Venen Belang is 
900.000 tekort geen verrassing. College en zeker 
wethouder Palm hebben heel wat uit te leggen! Eer-
lijk gezegd dacht ik dat zij niet iets uit te hoeven 
leggen aan meneer Goldhoorn, want die weet toch 
wel hoe werkt?
Het is waar dat de gemeenteraad tijdig moet worden 
geïnformeerd over zaken aangaande de gemeente, 
ook op fi nancieel gebied. Anco Goldhoorn Belang 
geeft aan dat zij in de raadsvergadering aandacht 
hebben gevraagd voor de forse aanpassingen van 
de uitkering uit het gemeentefonds. Hierbij citeert 
hij de woorden die hij heeft gezegd: In de commis-
sievergadering hebben wij gevraagd of de bedra-
gen genoemd in de voorjaarsnota al bij voorbaat 
niet kloppen. Iedereen weet bijvoorbeeld dat de uit-
kering van het gemeentefonds zal gaan dalen als 
gevolg van economische recessie en daling van het 
bruto nationaal product. Dat is niet volledig meege-
nomen. Dit is een constatering van de heer Gold-
hoorn, maar was helaas geen vraag aan de wethou-
der en heeft daar dus ook niet op gereageerd. Ove-
rigens in de betreffende commissie, weliswaar de 
verkeerde commissie, heeft hij gewoon antwoord 
gekregen. Pas als cijfers defi nitief bekrachtigd en 
bekend zijn kunnen deze worden meegenomen in 
de stukken, logisch, en ook meneer Goldhoorn be-
greep dat. De mei-circulaire is op defi nitieve cijfers 
meegenomen in de voorjaarsnota, aldus wethouder 
Spil. Het is inderdaad geen realistisch beeld over de 
fi nanciële positie van de gemeente, maar is wel het 
beeld voor zover bekend.
Als op basis van aannames plannen worden ge-
maakt en bezuinigingen worden voorgesteld vraagt 
de gemeenteraad en ook meneer Goldoorn zich 
weer af waarop dit gebaseerd is en hoe de cijfers 
gestaafd zijn, dus wat wil de heer Goldhoorn ei-
genlijk? Wil hij dat op bepaalde aannames en on-

gestaafde indicaties maar gewoon bezuinigingen 
doorvoeren of op basis van feitelijke informatie de-
gelijke besluiten nemen?
Met een risicoanalyse had de gemeente meer inza-
ge gehad en wellicht al kunnen nadenken over hoe 
in te spelen op de gevolgen, maar dat was er, hoe 
dom dat ook klinkt volgens mij niet.
De voorjaarsnota als zodanig is van 16 mei 2013 en 
aan de raad toegezonden in de eerste week van ju-
ni. Wethouder Spil gaf aan in de commissie van 10 
juni aan dat de mei-circulaire hierin op feitelijkhe-
den is verwerkt (welk jaar is niet gezegd). Hoe een 
mei-circulaire van het kabinet van 31 mei 2013 in 
een document van 16 mei kan worden opgenomen 
is mij een raadsel, maar goed. Als dat dan al zo was 
is de raad wel degelijk over feitelijk cijfers van de 
mei-circulaire op de hoogte gebracht en zijn de hui-
dige cijfers nieuw, gestaafd en zijn helaas wederom 
negatief uitgepakt voor de gemeente.
Wel ben ik benieuwd hoe Anco Goldhoorn Belang 
dit gaat oplossen, want voor hem was een extra 
900.000 tekort blijkbaar geen verrassing. Of doet 
meneer Goldhoorn gewoon een plas en druppelt hij 
na in raad?
De vraag of alle cijfers kloppen heeft wethouder 
Palm niet gekregen van Meneer Goldhoorn omdat 
deze in de verkeerde commissie is gesteld en ook is 
beantwoord door een andere wethouder. Of de be-
antwoording van wethouder Spil ook echt klopt heb 
ik ook mijn twijfels over, maar het enige wat me-
neer Goldhoorn nu aangeeft is dat hij zich afvraagt 
of wethouder Palm de raad wel wilde informeren en 
of binnen het gemeentehuis informatie wel op een 
adequate wijze wordt behandeld. Nu maar hopen 
dat hij deze vragen ook echt zal gaan stellen aan de 
juiste wethouder.
 
Stef Koorn van Lijst 8
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Zwembadlocatie Blijdrecht 
verkocht aan Vink Bouw
Vervolg van de voorpagina
De bij veel inwoners bekende 
zwembadlocatie ‘Blijdrecht’ aan 
de dr. J. van der Haarlaan is ver-
kocht. Woensdagmiddag 21 augus-
tus ondertekenden wethouder Da-
vid Moolenburgh van de gemeente 
De Ronde Venen en Rob Kuiper na-
mens Vink Bouw uit Nieuwkoop de 
overeenkomst voor de verkoop van 
het Blijdrechtterrein in Mijdrecht. 
Het bouwbedrijf uit Nieuwkoop kan 
nu gaan starten met de uitwerking 
van het plan. Die zal het voormalige 
zwembad op termijn slopen en 20 
woningen realiseren op het terrein. 
Roland Borst van Studio 110 Archi-
tectuur uit Vinkeveen tekende voor 
het ontwerp. Het gaat om de nieuw-
bouw van twee maal drie onder een 
kap woningen en twee keer zeven 
eengezinswoningen. Vanzelfspre-
kend horen hier ook parkeerplaat-
sen bij. Dat kost dus extra parkeer-
ruimte want per woning wordt uit-
gegaan van twee auto’s. Maar rea-
lisatie van het nieuwbouwproject is 
nog lang niet aan de orde. Dat zal 
pas begin 2015 zijn.
Wethouder David Moolenburgh was 
in zijn nopjes met de onderteke-
ning. “We mogen er als gemeente 
blij mee zijn dat een marktpartij als 
Vink Bouw zijn nek wil uitsteken in 
een tijd dat de woningbouw nage-
noeg plat ligt. De behoefte aan wo-
ningen binnen onze gemeente blijft. 
Stedenbouwkundig is het ruimte-
lijk gezien bovendien het beste plan 
zoals dit er nu ligt,” aldus Moolen-
burgh. (Vervolg elders in de krant)

Na sluiting
Na de sluiting van zwembad 
Blijdrecht in Mijdrecht zijn door het 
college van B en W uitgangspunten 
op papier gezet waaraan een nieu-
we ontwikkeling op het terrein zou 
moeten voldoen en is het terrein te 
koop aangeboden. Naar aanleiding 
hiervan hebben verschillende par-
tijen een bod uitgebracht en zijn er 
plannen ingediend. Daarbij bleek 
Vink Bouw uit Nieuwkoop de bes-
te papieren te hebben. In juni 2012 
hebben B en W besloten met het 

bouwbedrijf in zee te gaan over de 
invulling van het terrein.
Op 20 november 2012 werden om-
wonenden en andere geïnteres-
seerden tijdens een informatie-
avond over de plannen voor het ter-
rein geïnformeerd en werd hen ge-
vraagd op de plannen te reageren. 
De reacties tijdens de avond waren 
over het algemeen positief. Niette-
min waren er toen wel tal van vra-
gen. Daaronder die in hoeverre de 
bouw van woningen gevolgen heeft 
voor de parkeervoorzieningen en 
voor het groen, met name de bo-
men. Tijdens die avond werd toege-
zegd dat een parkeeronderzoek zou 
worden gehouden en een groenvi-
sie zou worden opgesteld. Uit het 
parkeeronderzoek later is gebleken 
dat het plan zelf voorziet in de aan-
leg van voldoende parkeerplaatsen. 
Niettemin werd in overleg met Vink 
Bouw besloten het aantal parkeer-
plaatsen in het plan uit te breiden. 

Extra parkeervoorzieningen
Op 6 maart 2013 werd opnieuw een 
informatieavond georganiseerd. Tij-
dens die bijeenkomst is de gepre-
senteerde groenvisie in elk geval 
goed ontvangen door de aanwezi-
gen. Op basis van de visie zullen er 
minder bomen en groen verdwijnen 
dan aanvankelijk de bedoeling was. 
Er was wel een stevige discussie 
over de parkeermogelijkheden. Ver-
scheidene bewoners van met name 
de aangrenzende straten Pimpernel 
en Fluitekruid en zelfs die van Ko-
renbloem vroegen zich tijdens de 
avond af of de verruiming van het 
aantal parkeerplaatsen voldoen-
de zou zijn. De bewoners bleven bij 
hun standpunt dat er hoe dan ook 
onvoldoende parkeerruimte is in de 
wijk Wickelhof. De nieuwbouw van 
de locatie Blijdrecht kon volgens 
hen niet los worden gezien van de 
parkeerproblematiek in de hele wijk. 
Door wethouder Moolenburgh werd 
daarop aangegeven nog eens te be-
kijken wat de mogelijkheden waren, 
zonder afbreuk te doen aan de kwa-
liteit van het plan. Door te kiezen 
voor bijvoorbeeld haaks parkeren in 

plaats van evenwijdig aan de straat, 
kunnen er extra plaatsen komen. 
Ook aan de Van der Haarlaan zou er 
extra parkeerruimte kunnen komen. 
Volgens de gehanteerde norm moet 
er binnen 75 meter vanaf een wo-
ning voor de bewoner(s) een par-
keerplaats zijn. Met de aanpassing 
van het plan is het college van me-
ning dat er voldoende parkeerplaat-
sen worden gerealiseerd. 

Uiteindelijk is besloten het Blij-
drechtterrein definitief te verkopen 
aan Vink Bouw. Met de verkoop is 
een bedrag gemoeid van circa 1,4 
miljoen euro. Voor de sloop van het 
zwembad zal binnenkort een ver-
gunning worden aangevraagd. Om 
de bouwplannen te kunnen reali-
seren dient eerst het bestemmings-
plan te worden gewijzigd. Ook deze 
procedure wordt binnenkort gestart. 
Daarna pas kunnen de omgevings-
vergunningen voor de daadwerkelij-
ke sloop en bouw worden afgege-
ven. Tussentijds zit Vink Bouw niet 
stil, maar zullen er volgens Rob Kui-
per alvast marktverkenningen wor-
den uitgevoerd in de aanloop naar 
de verkoopfase van de woningen. 
Op dit ogenblik kunnen eventuele 
geïnteresseerden zich dus nog niet 
inschrijven. 
Wanneer alle voorbereidende pro-
cessen voorspoedig verlopen, ver-
wacht Vink Bouw de verkoop van 
de woningen medio 2014 in gang te 
zetten. De sloop van het zwembad 
en de bouw van de woningen zal 
begin 2015 van start kunnen gaan. 
Wat de woningen moeten gaan kos-
ten is nog niet bekend. “Dat hangt 
helemaal af van de wijze waarop 
toekomstige kopers hun woning in-
gedeeld en ingericht willen hebben. 
Wij zijn voornemens bij dit project 
het zogenaamde á la carte systeem 
toe te passen, waarbij de koper sa-
men met de architect en het bouw-
bedrijf zijn huis op een unieke ma-
nier vorm gaat geven,” aldus Kuiper. 
Voor meer informatie kunnen be-
langstellenden voor dit project de 
website raadplegen van Vink Bouw 
(www.vinkbouw.nl).

Grootschalige politie oefening op Vinkeveense Plassen

Omwonenden ergeren zich aan 
behandeling politiehonden
Vinkeveen - Vorige week woens-
dagmiddag werd onze redactie re-
gelmatig gebeld door - eerst veront-
ruste - en later boze bewoners van 
de baambrugse Zuwe in Vinkeveen. 
De hele dag stond er aan de baam-
brugse Zuwe een lange rij politieau-
to’s geparkeerd. Oorzaak, zo bleek 

na wat telefoontjes van de bewoners, 
een grootscheepse politieoefening 
op de Vinkeveense plassen. Had ook 
prettig geweest als er gecommuni-
ceerd was met de omwonenden dat 
er zo’n oefening ging plaatsvinden, 
zeker gezien het feit dat de Baam-
brugse Zuwe een vrij smalle weg is 

en de politieauto’s heel wat ruimte in 
beslag namen, maar goed.

Ergenis
Bij deze lange rij politieauto’s waren 
ook een aantal politieauto’s van de 
hondenbrigade. De hele dag- aldus 
de bewoners - stonden deze auto’s 
in de hitte, met de honden erin. 

Aangezien het vorige week woens-
dag rond de 25 graden warm was 
vonden de bewoners dit toch wel erg 
raar. Ook het constante geblaf van 
de honden maakte de bewonbers 
horendol: “ Het is toch gek. Moeten 
wij een proberen om onze hond ach-
ter te laten in de auto in deze hitte, 
dan wordt je auto opengebroken en 
krijg je een boete”, aldus de veront-
ruste bewoners. De politie werd weer 
gebeld: ‘het is een oefening en de-
ze honden zijn dat gewend’, zo werd 
de bewoners verteld. “ Een geweldig 
goed voorbeeld geeft de politie”, al-
dus de bewoners

Shantykoren zaterdag te 
gast in Vinkeveen
Vinkeveen - Zaterdag 31 augus-
tus zal Vinkeveen overspoeld worden 
door een groot aantal oudere, maar 
zeker geen belegen, zangers en zan-
geressen. Tevens zal ook de muziek-
liefhebber van vrolijke klanken niet 
vergeten worden.
Bij dorpshuis de Boei zal een gedeel-
te van het plein omgetoverd worden 
in een openlucht concertzaal waar 
op een groot podium diverse koren 
van zich laten horen.
 Op vele podia,s, op festivals en bij 
evenementen zijn ze deze zomer te 
beluisteren, de shanty en zeemans-
koren. Ze zijn al een begrip gewor-
den en een geliefd maar vooral ge-
zellig onderdeel van menig feest-

je en organisaties en trekken door-
gaans veel publiek.
De liederen die gezongen worden 
bestaan vooral uit authentieke songs 
die vroeger aan boord werden ge-
zongen en worden aangevuld door 
liedjes die een raakvlak hebben met 
boten en water in het algemeen. Dat 
hierbij vaak ontroerende en ondeu-
gende liederen ten gehore wordt ge-
bracht maakt het extra leuk, vooral 
als de herkenning groot is en er door 
het publiek wordt meegezongen.

Gastheer
Het Vinkeveense Shantykoor de Turf-
schippers, de gastheer en organi-
sator van dit voor de Ronde Venen 

Mijdrecht - Deze week starten bij 
muziekvereniging VIOS de gratis 
MusicKidz lessen. Volgende week 
beginnen die van de ShowKidz. Er 
is nog plek. Voor de prijs hoef je het 
niet te laten want de lessen van zo-
wel de MusicKidz als de ShowKidz 
zijn, en je leest het goed, helemaal 
gratis! 

MusicKidz
Het opleidingsteam van de Music-
Kidz staat te popelen. Ze hebben 
er weer ongelooflijk veel zin in om 
met jou vanaf vrijdagavond 30 au-
gustus aan de gang te gaan. De les-
sen zijn van 7 tot 8 uur en in het VI-
OS clubgebouw aan de Windmolen 
in Mijdrecht.
MusicKidz is voor alle kinderen van-

af 7 jaar, basisschool groep 3 en 4. 
Tijdens 20 lessen leer je de beginse-
len van het notenschrift. En hiermee 
gaan je ook direct aan het werk. Met 
blokfluiten en slagwerkinstrumen-
ten leer je liedjes spelen en ritmes 
slaan. Je maakt ook kennis met di-
verse blaasinstrumenten. De lessen 
kosten niets! Ook de instrumenten 
en het lesmateriaal krijg je van VI-
OS in bruikleen. Er zijn nog een paar 
plekjes, maar wees er wel gauw bij! 
Dus geef je snel op bij juf Joyce Tij-
deman. Zij is bereikbaar via music-
kidz@vios-mijdrecht.nl of telefoon-
nummer 06-36329965.

ShowKidz
Op woensdagmiddag 4 september 
starten de lessen ShowKidz. Ook 

uniek Festival, startte in 2008 met 14 
mensen. Nu 5 jaar later bestaat het 
koor uit 33 zangers, 5 muzikanten, 
dirigent, technische man en twee 
verzorgsters. Het aantal optredens 
ligt tussen de 20 en 25 keer per jaar.
 Het vijf jarig bestaan van het koor 
was een reden om de Ronde Venen 
kennis te laten maken met een di-
versiteit van de aanwezige koren. 
Bijna een jaar geleden is de jubileum 
commissie gestart om een leuk pro-
gramma samen te stellen die voor-
al de bevolking aanspreekt. Werd op 
29 juni tijdens de Rap en Ruig nog 
proefgedraaid, met het optreden van 
de Turfschippers op diverse bouwlo-
caties, de organisatie van het festival 
is van een heel andere orde.

De vele sponsors hebben het mede 
mogelijk gemaakt om een heel aan-
trekkelijk programma samen te stel-
len waarbij enkele topkoren aanwe-
zig zullen zijn en de toegang gratis is.
Om 12.50 uur zal de opening verricht 
worden door wethouder Erika Spil. 
Vanaf 13.00 uur tot circa 17.30 uur zal 
optreden: Shantykoor de Turfschip-
pers uit Vinkeveen; Zeemanskoor 
de Brulboei uit Vreeswijk (Nw. Gein); 
Koor Bravour uit Woerden; Vischwij-
venkoor uit Woerkum; Dweilorkest 
DORST uit Mijdrecht zal de muzikale 
noot verzorgen.
Verder zullen er ook enkele eet en 
drink gelegenheden aanwezig zijn 
terwijl voor de kinderen behalve een 
springkussen ook gelegenheid is 
om zich te laten omtoveren tot ech-
te zeerovers. 
Op het eind zullen de kinderen sa-
men met de Turfschippers een zee-
roverslied zingen waarna de koren 
de middag besluiten met een geza-
menlijk optreden. Bij slecht weer zal 
er uitgeweken worden naar binnen, 
in de Boei.

deze lessen zijn voor nop en be-
ginnen om 5 uur ’s middags, duren 
een uur en worden ook in het VIOS 
clubgebouw gegeven.
Je leert in een half jaar om muziek 
te interpreteren en deze vervolgens 
uit te beelden in beweging, ritme 
en mimiek. Omdat je na de Show-
Kidz door kunt naar de afdeling ma-
jorette, komen ook een aantal basis 
twirls aan de orde. Het doel is om 
aan het eind van de opleiding ge-
zamenlijk een show te kunnen uit-
voeren, maar vooral om veel ple-
zier te hebben. Juf Chantal van Bal-
legooij kan nog wel een paar leer-
lingen gebruiken. Dus ben je 5 jaar 
of ouder? Stuur haar dan een mail-
tje via showkidz@vios-mijdrecht.nl 
of bel haar op het telefoonnummer 
0297-272862.

VIOS is meer
Naast de Show- & Marchingband 
heeft VIOS ook een gezellig dweil-
orkest met de “klinkende” naam 
DORST. Bovendien vergezelt de 
VIOS Zwartepietenbende Sinter-
klaas bij zijn intochten en bezoe-
ken in het land. Bij alle onderde-
len zijn natuurlijk ook ervaren mu-
zikanten van harte welkom. Het is 
bij VIOS natuurlijk niet alleen oefe-
nen en optreden wat de klok slaat. 
Er worden, zoals het een echte ver-
eniging betaamt, nog tal van ande-
re leuke activiteiten georganiseerd. 
Dus zoek je nog een gezellige ver-
eniging? Neem dan eens contact op 
via pr@vios-mijdrecht.nl. Voor meer 
informatie en beeldmateriaal kun je 
terecht op www.vios-mijdrecht.nl, 
www.dweilorkest-dorst.nl en www.
zwartepietenbende.nl.

Eerste editie Bouwdorp DRV 
was een groot succes!
De Ronde Venen - In samenwer-
king met veel enthousiaste vrijwil-
ligers heeft het jongerenwerk van 
Tympaan-De Baat de afgelopen 
week voor het eerst ‘Bouwdorp’ ge-
organiseerd voor jongeren van 7 t/m 
12 jaar. Het jongerenwerk heeft de 
hele week dankbaar gebruik mogen 
maken van Immitsj - het thuishonk 
van AJOC - en van het naastgele-
gen grasveld aan de Windmolen in 
Mijdrecht, dat met evenementen-
hekken (beschikbaar gesteld door 
Van Schie) was afgezet. Op maan-

dag is er door Rob van Scheppingen 
hout, dat beschikbaar gesteld was 
door Bos en Karwei, gestort. Vijf da-
gen lang hebben de kinderen fana-
tiek gezaagd, getimmerd, geverfd 
en is het hout bewerkt tot prachti-
ge hutten. De jury heeft de hut van 
de Purple Paarsjes tot mooiste hut 
uitgeroepen. Naast het hutten bou-
wen waren er ook activiteiten, waar 
teams tegen elkaar konden strij-
den. Van ‘ren je rot’ en waterbal-
lonnen gevecht tot skelteren en su-
mo worstelen (met dank aan Lot66). 

Het winnende team van Bouwdorp 
DRV 2013 is ‘Happy three friends’. 
De één, twee en drie in het individu-
ele klassement waren respectieve-
lijk Kalvin, Kirsten en Mike. Vrijdag-
middag werd het Bouwdorp open-
gesteld voor familie en vrienden én 
RTV Ronde Venen zodat de hutten 
bewonderd konden worden. Niet 
voor lang want om 16:00 uur stond 
de gemeente en van Vliet recycling 
klaar om ons te helpen met het af-
voeren van alle mooie hutten en was 
Bouwdorp DRV 2013 ten einde.

VIOSKidz gaat van start!

Wethouder David Moolenburgh (li.) en Rob Kuiper van Vink Bouw hebben zojuist de (ver)koopovereenkomst voor de 
voormalige zwembadlocatie Blijdrecht ondertekend
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Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamen-
werking DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. Wij financieren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, 
Kenia, Sri Lanka, Tanzania en Nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

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

De relatie met: 
OntwikkelingsSamenwerking DRV
Tien jaar geleden is door de met OntwikkelingsSamenwerking De Ron-
de Venen bevriende organisatie Jyoti Nepal samen met Wilde Ganzen 
in Nepal een Dharma Centre/vluchtelingenkamp voor Tibetanen ge-
sticht. Het ligt in Helambu, een gebied tussen de hoofdstad Kathman-
du en de grens met Tibet. De  bestaande grote vluchtelingenklampen 
stonden model met workshops, trainingen en retraites voor gevluch-
te monniken en nonnen. 
De aan het Centre verbonden Urkin Lama staat de vluchtelingen bij 
maar hij begeleidt ook de zieken en hulpbehoevenden in de wijde om-
geving. De vluchtelingen verblijven in 
het Centre enkele weken tot maxi-
maal 3 jaar. Daarna vestigen zij zich 
elders en maken aldus plaats voor 
anderen. Gedurende hun verblijf 
hebben zij een dak boven hun hoofd, 
eten en onderwijs. 
Het gebouw staat er nu 10 jaar en 
heeft veel te lijden in het barre kli-
maat op 3000 m  hoogte , het is drin-
gend toe aan een opknap beurt. Het 
dak is lek, het hout begint te rotten, 
er is geen elektriciteit. Voor repara-
tie, schilderwerk en een zonnepanel 
is geld nodig. OntwikkelingsSamen-
werking DRV heeft dit project ge-
adopteerd samen met de Stichting 
Jyoti en Wilde Ganzen.
Draag ook een steentje bij. Ook het 
kleinste steentje is welkom!

Nel Bouwhuijzen

Tibetaanse vluchtelingen (3 en slot)

Zaterdagavond: 

Tropical Night in Uithoorn
Uithoorn - Traditiegetrouw wordt 
er in Uithoorn de laatste zaterdag 
van augustus, de Tropical Night ge-
organiseerd. Het wordt weer swin-
gen langs de Amstel. Bij de Herbergh 
1883 wordt het weer één groot feest. 
Eigenaar Herold kijkt dan ook weer 
uit naar een heerlijke zaterdagavond 
met een tropisch tintje.  Wederom is 
er gekozen voor de Toppers. De al-
tijd gezellige en druk bezochte Her-
bergh 1883 aan de Amstel zal met 
zijn prachtige locatie. Het publiek zo-
wel jong als oud met open armen ont-
vangen. De Herbergh 1883 voorzien 
van geluid door Gerrie wie ook zijn 
zang kwaliteiten zal laten horen. Mar-
co Mark bekend uit de regio Woerden 
zal net als vorig jaar zijn brede reper-
toire laten horen. Harm, voor een ie-
dereen  uit Uithoorn en omgeving ze-
ker geen onbekende is en met zijn 
heerlijke repertoire er een tropisch 
feestje van zal maken. De afsluiting 
van de avond is Martin Vincken ook 
geen onbekende in Uithoorn  en zal 
met zijn steeds vernieuwde repertoi-
re en heerlijke stemgeluid het publiek 
elke  keer weer opzwepen en verma-
ken. Tropical Night begint 21.00 uur 
en voor het buiten progamma stopt 
dit om 01.00 uur en zal binnen In het 
café de Herbergh 1883 doorgaan tot 
03.00 uur.

De Gevel
In cafe de Gevel kunt u zaterdag-
avond gaan genieten van Dennis Bur-
ke and his Soulsurvivors. 
Dennis Burke and his soul Survivors 
is een plaatselijke 10-koppige 60’s 

band die niet meer weg te denken is 
uit de plaatselijke muziekscene. De 
meeste muzikanten van de band heb-
ben de jaren van Woodstock als be-
ginnende muzikant meegemaakt en 
ze waren dan ook gelijk enthousiast.

Drinken en Zo
Bij Drinken en Zo swingt het ook we-
der de pan uit met  
De nieuwe Doe Maar tribute band 
heet ‘Doe Maar Na’.
De band is ontstaan naar aanleiding 
van een eenmalig optreden maar al 
gauw stroomden de optredens bin-
nen. De vier heren hebben een ge-
meenschappelijke passie: Nederska 
en reggae spelen. Ze nemen u terug 
naar de tijd dat Nederland zuurstok-

roze en fosforgroen kleurde. Alle gro-
te hits van de populairste Nederpop 
band ooit passeren de revu.

Sjiek aan de Amstel
Bij Sjiek aan de Amstel wordt i.s.m. 
Fire-Ball-Disco een buitendisco ge-
plaatst waar tropische muziek ten 
gehore bracht wordt. De doelgroep 
voor deze tropische disco is 18+. Tij-
dens de avond is er live percussie in 
de vorm van acts. De DJ’s zijn An-
tal zantvliet, Roel Blankers, Brian 
Chundro & Santos en
Cleyton Barros on percussion. Te-
vens zijn er bij de  buitenbbq heer-
lijke snacks te verkrijgen. Kortom ge-
noeg ingredienten om zaterdagavond 
te gaan genieten in Uithoorn. 

Tribute band: Doe maar na speelt bij Drinken en Zo

Jij bent de 
eerste hulp?

De Ronde Venen - Maar weet 
je ook wat je moet doen als er 
een ongeval of plotselinge ziekte 
is?  Volg daarom een EHBO cur-
sus. EHBO vereniging st. Antoni-
us verzorgt deze cursus. De start 
is op 1-10-2013. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Mw. C. 
van den Heuvel. E-mail: carla@
heuvelcv.nl of tel: 0297-256218 

Concert Masterclasses Klassieke Zang

Hongaarse pianist István 
inspireert solisten
Regio - Het kleine podium in studio 
Rotschild staat beangstigend dicht 
bij het publiek. Sommige solisten die 
mee hebben gedaan aan de Master-
classes Klassieke Zang krijgen het 
er een beetje benauwd van. Ze zijn 
toch al zo gespannen. Maar de sfeer 
is gemoedelijk en intiem. Daar put-
ten ze allemaal energie uit om hun 
vorderingen die ze deze week heb-
ben gemaakt, te laten horen. De één 
stapt monter en vol vertrouwen op de 
planken, de ander insinueert hoogte-
vrees en prefereert vanaf de vloer te 
zingen. Ze vertellen allemaal enthou-
siast over hun progressie en over het 
stuk dat ze te gehore brengen. Zang-
docente en operazangeres Greetje 
de Haan, die de Klassieke Zangweek 
organiseert, opent de avond. Heel in-
formeel en direct vertelt ze wat de 
deelnemers die week hebben ge-
presteerd. Het doel was dat iedereen 
het maximale uit zichzelf haalt en een 
eigen ‘soul’ ontdekt. Zonder uitzon-
dering zijn ze daar in geslaagd. Om 
het concert een vliegende start te ge-
ven, maar ook om het ijs een beetje te 
breken, zingt ze zelf een prachtig lied 
over het Hongaarse Balatonmeer van 
de componist Mosonyi. De fameuze 
Hongaarse pianist Kassai István be-
geleidt haar op de piano. Dat doet hij 
de rest van de avond ook bij alle an-
dere zangers en zangeressen. Hij is 
speciaal voor de Masterclasses Klas-
sieke Zang overgevlogen. De inspi-
ratie,  ondersteuning en inbreng van 
István is duidelijk merkbaar. De deel-

nemers overtreffen zichzelf stuk voor 
stuk. Achtereenvolgens laten Je-
roen Kolkmeyer, Jan Klomp, Henriët-
te Grashoff, Mary van Erkel en Wilma 
Schoenmaker liederen van Schubert 
(Lindenbaum), Bach (Bist du bei mir), 
Fauré (Les berceaux), Mozart (Ave 
verum corpus) en Purcell (Whem I 
am Laid) horen. Wat ze presteren is 
verbluffend. 
Ze leggen voor zichzelf de lat hoog 
en een enkeling moet eerst de span-
ning van zich afzingen. Maar dan 
groeit het zelfvertrouwen en halen ze 
zonder uitzondering het niveau waar-
op De Haan en István ze de afgelo-
pen week hebben gebracht. Het eer-
ste deel van het concert sluit Greetje 
de Haan af met 3 liederen van Mo-
sonyi en zij heeft met o.a.het vrolij-
ke Fischermädchen zelfs een pri-
meur in petto. Na de pauze zingt de 
Mijdrechtse operazangeres 6 lief-
desliederen van dezelfde componist. 
Ze hebben allemaal een relatie met 
het Balatonmeer en een aantal komt 
op haar nieuwe CD die ze binnen-
kort met István opneemt. Vervolgens 
is er ruimte voor een pianosolo van 
de Hongaar. Hij speelt magistraal het 
Ave Maria van Liszt en het publiek 
luistert, diep onder de indruk,  adem-
loos toe hoe hij het stuk een onver-
wachte dimensie geeft en tot leven 
brengt.  Samen met deze inspireren-
de pianist sluit Greetje de Haan het 
concert af met 3 liederen van Liszt, 
waarbij het afsluitende O Lieb’  het 
absolute hoogtepunt van de avond is.

20 Jarig bestaan van Rietgans 
gevierd met Buurtbarbecue
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag, 24 
augustus, was het weer tijd voor de 
jaarlijkse buurt barbecue in de Riet-
gans. 
Omdat de Rietgans 20 jaar bestond 
werden ook ‘oud’ bewoners, voor 
zover mogelijk, opgetrommeld om 
deze avond gezellig bij te wonen.
Vroeg in de ochtend werden de no-
dige voorbereidingen al getroffen 
om er ’s avonds een geslaagd feest 
van te maken. En geslaagd was het 
zeker.
De opkomst was goed, de sfeer zat 
er goed in en het weer (af en toe 
een bui) mocht de pret niet drukken. 
Herinneringen van de afgelopen 20 
jaar werden opgehaald door middel 
van het kijken naar foto’s uit het ver-
leden die op groot scherm vertoond 
werden. 
Er werd lekker gegeten, gedronken 

en gesnoept. Na het eten kwam er 
namelijk een gehuurde ijskar van 
ijssalon Cadore met een heerlijk 
toetje. Bij zowel jong als oud viel dit 
goed in smaak. Na dit overheerlijke 

dessert kwam als klap op de vuurpijl 
accordeonist René Trok om de ge-
zelligheid verder voort te zetten. Al-
lerlei oud Hollandse meezingnum-
mers werden uit volle borst door ve-
len meegezongen, er werd gedanst 
en er werd zelfs polonaise gelopen. 
Er kan teruggekeken worden op 
een mooie avond die volgend jaar 
zeker weer gehouden zal worden.

ACTIVITEITENOVERZICHT DE RONDE VENEN

MIJDRECHT
In de maanden augustus en september zijn er foto’s 
van a tot z in gezondheidscentrum Croonstadt te 
bekijken.

De permanente expositie van Atelier de Kromme 
Mijdrecht in het Zuwe Gezondheidscentrum, Hoofdweg 
1-3 in Mijdrecht is weer vernieuwd. De kunstwerken 
zijn elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. De 
zomerexpositie duurt tot half oktober

Tympaan-De Baat

Zomerse fi etstochten
De volgende tochten zijn gepland 27 augustus en 10 
en 24 september. Voor vragen kunt u op maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend terecht bij Pim Jongsma, 
coördinator sociaal cultureel werk Tympaan-De Baat,  
0297-230280 of via de e-mail. p.jongsma@stdb.nl. 

VINKEVEEN
31 augustus eerste Vinkeveense shantyfestival bij 
dorpshuis de Boei. Van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Deelname 4 shanty en zeemanskoren en een dweilorkest. 
Voor kinderen springkussen en andere activiteiten.

WILNIS
31 augustus
Open dag Stichting de Paraplu

14 september
Najaarsmarkt Wilnis 

MAANDEN
AUG./SEPT.

TOT HALF
OKTOBER

27

10

24

AUG.

SEPT.

SEPT.

31
AUG.

WILNIS
31
AUG.AUG.AUG.

14
SEPT.

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een 
KORTE aankondiging naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl

G-Toernooi 2013 een 
mooi evenement
Mijdrecht - Na wat strubbelin-
gen met de velden is het G-toer-
nooi weer een mooi evenement ge-
worden waar we met volle tevre-
denheid op terug kunnen kijken. 
De prijzen stonden klaar, de toele-
veranciers hadden  spullen afge-
leverd, alle tafels en stoelen wa-
ren op het terras gezet en zelfs de 
zon liet zich af en toe zien. Een club 
had last van de opgebroken wegen 
in Nederland waardoor we iets later 
met de groepsfoto konden beginnen 
dan gepland. Hierop konden alle 16 
teams zich in clubtenue presenteren 
. 10 minuten later dan gepland be-

gonnen we met de wedstrijden die 
allen in een prima ambiance verlie-
pen. Argon G2 had het heel moeilijk 
en kwam deze ochtend maar wei-
nig aan winnen toe.  G1 daarente-
gen deed het iets beter en won 2 van 
de 3 wedstrijden in de poule. Na de 
uitgebreide lunch, aangeboden door 
bakker Elenbaas en Johnson Euro-
plant, begonnen we goed gevuld 
om 13:00 aan het middagprogram-
ma. Uiteindelijk bleek in de poule C 
Hellas Sport uit Zaandam de sterk-
ste te zijn en in poule B Only Friends 
uit Amsterdam. Argon G1 eindigde 
3e en de G2 werd 8e in de C-cate-

Bingoseizoen van 
start bij Argon
Mijdrecht - Op 6 september orga-
niseert de Lijnkijkers de maandelijk-
se BINGO in de kantine van sport ver-
eniging ARGON. De BINGO van de-
ze maand heeft als thema “Zoet”, de 
hoofdprijs is een workshop taart ma-
ken voor 6 personen. Zaal open 19.00 
uur, de aanvang is 20 uur, en natuurlijk 
is het eerste kopje koffie weer gratis.

Nieuwe Springbok in gebruik!
De Hoef - Zaterdag jl. heeft  de Biljart-
vereniging de nieuwe zaal in de Spring-
bok voor de eerste maal in het nieuwe 
seizoen in gebruik genomen  met een 
oefenmiddag biljarten voor haar leden. 
Daarna zal ook de kaartclub van de-
ze vereniging haar deuren weer ope-
nen voor de kaarters onder u. Nog 
meer dan ooit is het de moeite waard 
om daar bij te zijn, in een schitteren-
de ambiance is het nu mogelijk om met 
nog meer mensen van deze gezellige 
kaartavonden te genieten. ook de prij-
zen die er te verdienen zijn zullen u ver-
bazen.  Ze starten op zaterdag 14 sep-
tember en gaan door met 12 oktober, 
16 november, 14 december 2013. In 
2014 starten we opnieuw op 11 januari 
, 8 februari, 8 maart en de slot avond is 
op 12 april. Alle avonden beginnen om 

20.00 uur. Zorg dat u er ook bij bent en 
neem uw partner, familieleden of vrien-
den  mee dan wordt het nog gezelliger. 
U vindt de  Nieuwe Springbok aan de  
Oostzijde 61 in de De Hoef.

gorie. De prijzen, aangeboden door 
Dock15 / Stichting Hedesa, werden 
dankbaar en onder luid applaus in 
ontvangst genomen waarop ieder-
een weer tevreden en voldaan huis-
waarts keerden. Het G-Toernooi zal 
vanaf nu om de 2 jaar worden ge-
organiseerd.  Dank gaat uit naar de 
scheidsrechters Piet, Jan, Fred, Ar-
jon, Gerard, Toon en Geert, EHBO 
en vrijwilligers Karin, Laurette, Jos, 
Manfred, Annemiek en Monique. 
Extra dank verschuldigd aan Ger 

Raadschelders voor het vinden van 
extra sponsors (Walraven) zodat de 
podiumtent kon worden geplaatst 
naast veld 4. Het G-toernooi was 
weer Top mede dankzij de geweldi-
ge ondersteuning van: Rabo Dicht-
bijfonds, , Reurings Vastgoedbeheer, 
Boni Supermarkt Breewel trans-
port, Royal Smilde, Stichting Hede-
sa, Johnson Wax Europe, C1000 Su-
permarkt, Firma Korver, Kwekerij Eg-
berts, Bakkerij Elenbaas  , De Lijn-
kijkers en Tuincentrum de Huifkar



Bingoseizoen
van start
bij Argon

Mijdrecht - Op 6 september or-
ganiseert de Lijnkijkers de maan-
delijkse BINGO in de kantine van 
sport vereniging ARGON. De 
BINGO van deze maand heeft 
als thema “Zoet”, de hoofdprijs is 
een workshop taart maken voor 6 
personen.
Zaal open 19.00 uur, de aanvang 
is 20 uur, en natuurlijk is het eer-
ste kopje koffie weer gratis.

Nieuwe hardloopclinic bij 
Amstelhof Running!
Uithoorn - Ook dit najaar organi-
seert Amstelhof Running weder-
om een hardloop clinic voor zowel 
beginnende als gevorderde lopers. 
Net als in voorgaande jaren werkt 
Amstelhof Running enthousiast toe 
naar de Zilveren Turfloop op zondag 
3 november. Voor de beginnende lo-
pers zal het doel zijn deelname aan 
de 5 km en voor de gevorderde lo-
pers 10 km of 10 EM. 

Programma
De clinic gaat van start met een 
presentatie ‘hardlopen doe je zo’ op 
maandag 2 september (van 19.30 
tot 21.00 uur). Tijdens deze presen-
tatie (gegeven door hoofdtrainer 
Willem van Leeuwen), worden alle 
facetten van het hardlopen behan-

deld en is er de mogelijkheid voor 
het stellen van vragen. De 8 geza-
menlijke looptrainingen starten op 
zondagochtend 8 september van 
9.30 tot 11.00 uur. De looptrainingen 
staan onder leiding van atletiek unie 
gediplomeerde looptrainers.

Nieuw concept!
De looptrainingen worden gegeven 
volgens een nieuw EMI concept dat 
zorgt voor meer afwisseling en meer 
Run Fun! Wat het EMI concept is? 
Ontdek het zelf!  De kernwoorden 
van de looptrainingen bij Amstel-
hof Running zijn:  Gezelligheid, leuk, 
leerzaam, ontspannend, motiverend 
en uitdagend. Meer informatie en/of 
aanmelden? Ga naar:www.amstel-
hofrunning.nl

Nieuwe Springbok in gebruik !
De Hoef - Zaterdag jl. heeft  de Bil-
jartvereniging de nieuwe zaal in de 
Springbok voor de eerste maal in 
het nieuwe seizoen in gebruik geno-
men  met een oefenmiddag biljarten 
voor haar leden. Daarna zal ook de 
kaartclub van deze vereniging haar 
deuren weer openen voor de kaar-
ters onder u. Nog meer dan ooit is 
het de moeite waard om daar bij te 
zijn, in een schitterende ambiance is 
het nu mogelijk om met nog meer 
mensen van deze gezellige kaart-
avonden te genieten. ook de prij-

zen die er te verdienen zijn zullen 
u verbazen.  Ze starten op zaterdag 
14 september en gaan door met 12 
oktober, 16 november, 14 december 
2013. In 2014 starten we opnieuw 
op 11 januari , 8 februari, 8 maart en 
de slot avond is op 12 april. 
Alle avonden beginnen om 20.00 
uur. Zorg dat u er ook bij bent en 
neem uw partner, familieleden 
of vrienden  mee dan wordt het 
nog gezelliger. U vindt de  Nieuwe 
Springbok aan de  Oostzijde 61 in 
de De Hoef.

Jeugdrenners UWTC in 
prijzen bij Tour de Bataaf 
Regio - Drie UWTC-jeugdrenners 
waren present bij de Tour de Ba-
taaf van 20 t/m 22 augustus bij de 
gelijknamige wielerclub in Zwanen-
burg. De wedstrijd bestond uit twee 
criteriums en een tijdrit. Bij groep 
A, de jongste renners, deed Mees 
van Smoorenburg mee. In beide cri-
teriums werd Mees 4e. In de tijdrit 
werd hij 6e. In het eindklassement 
werd hij daarmee 4e  en mocht een 
mooie prijs in ontvangst nemen. In 
Groep C (categorie 5 en 6) reed Stijn 
Ruijter mee. In de massasprint werd 
Stijn beide keren 3e. Door een 2e  
plaats in de tijdrit wist hij voldoen-
de punten te verzamelen om 2e  in 
het eindklassement te worden. Sven 
Nijhuis reed mee in Groep D (cate-
gorie 7). Sven reed prima wedstrij-
den maar niet in de prijzen.
Interclub Olympia
Zondag 25 augustus liet de UWTC 
jeugd zich weer goed zien tijdens 

de interclub bij Olympia. Bij cate-
gorie 1-2 deed Mees van Smooren-
burg mee. Het hele peloton bleef bij 
elkaar tot in de laatste ronde. Vlak 
voor de laatste bocht sloegen 3 ren-
ners een klein gaatje, maar Mees 
won met de eindsprint van de overi-
ge renners en hiermee de 4e plaats 
en een mooie beker. Bij cat 5-6 bleef 
de complete groep bij elkaar tot in 
de laatste ronde. Stijn won overtui-
gend de eindsprint. Bij cat 7-nieu-
welingen een leuke groep van 25 
renners. Ook hier sprongen diver-
se renners weg maar kon niemand 
echt weg blijven. In de eindsprint 
was het nog spannend, Bart de Veer 
kwam met Leon Buijs (de Amstel) 
en Dean Ruska (Volendam) tegelijk 
over de finish (om plaats 4 t/m 6). 
Het tijd waarnemingssysteem My-
laps zette Bart op plaats 4 (7/100 
sec voor op plaats 5), Menno van 
Capel 9e en Sven Nijhuis 19e

Les 2 Alpes
Henk van Laar is 24 augustus twee-
de geworden in de cyclo van Les 2 
Alpes bij de Heren50+. Een wed-
strijd over 164 in km met een aan-
tal zware beklimmingen in Frankrijk. 
Tevens pakte hij de leiderstrui bij de 
Heren50+ in het klassement van de 
Grand Trophee!

Ronde van Uithoorn
Zondag 8 september zal de ronde 
van Uithoorn weer worden verre-
den. Ditmaal op een gewijzigd par-
cours omdat er in het oude dorp 
wegwerkzaamheden zullen zijn ten 
tijde van de wedstrijd. De ronde van 
Uithoorn zal nu worden verreden in 
de Admiraal de Ruyterlaan, Thor-
beckelaan, Prinses Christinalaan, 
Karel Doormanlaan, Prinses Chris-
tinalaan en Johan de Witlaan. De 
permanence is  in snackbar de Bok-
kesprong. Programma: 10.30 uur 
60+, 12.00 uur 50+, 13.30 uur nieu-
welingen en 15.00 uur sportklasse.

Wielerweekend
Het weekend van 7-8 september is 
een druk weekend voor de UWTC 
en zullen veel fietsliefhebbers in 
Uithoorn te vinden zijn. Op zater-
dag 7 september het rondje Stelling 
georganiseerd door de tourafde-
ling van de UWTC. Dit jaar de twee-
de editie van de tourtocht rondom 
de stelling van Amsterdam. Er kan 
een tocht van 85 of 170 km worden 
gereden.  Voorinschrijving is moge-
lijk tot 1 september en voor de eer-
ste 100 inschrijvers is er een gratis 
stellingshirt beschikbaar. Op de dag 
zelf kan tegen een meerprijs ook 
nog worden ingeschreven. De start 
is bij de BMX baan van de UWTC, 
Europarei 3 in Uithoorn. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.rondjestelling.nl. En op zon-
dag 8 september de hierboven ge-
noemde ronde van Uithoorn geor-
ganiseerd door de wielrenafdeling 
van de UWTC. Meer info op: www.
uwtc.nl/wielren

Veenlopers lopen Dorpsloop 
in Baambrugge

G-Toernooi 2013 een 
mooi evenement

Regio - Afgelopen vrijdag stonden 
er meer dan 330 lopers aan de start 
van de Dorpsloop in Baambrugge 
voor een afstand van 4 en 10 km. 
Onder hen bevond zich een groot 
aantal Veenlopers die de gezellige 
en goed georganiseerde loop van 
de Ijsclub Baambrugge wilde mee-
maken.

De start en finish van de Dorpsloop 
zijn in de directe omgeving van het 
verbouwde Dorpshuis de Vijf Bogen. 
Het parkoers van de 10 km kent een 
drietal keerpunten, op de Zuwe, de 
Binnenweg en de Winkeldijk. Dit 
zorgt er niet alleen voor dat de toe-
schouwers wat te kijken hebben, 
maar ook dat de lopers ‘de concur-
rentie’ in de gaten kunnen houden.

De Amsterdammers Anton Coste-
ris en Sander van Alphen waren de-
ze dag een maatje te groot voor de 

rest van het veld. Op plaats 3 en 4 
volgden echter twee Ronde Veners: 
Veenloper Michael Woerden en Am-
stelhoeker (en AKU-lid) John van 
Dijk. De Veenloper was uiteindelijk 
net iets sterker: 34.52 om 34.59. John 
werd wel eerste in de categorie ou-
der dan 40 jaar. Tweede Veenloper 
werd Ricardo van ’t Schip. Ricardo 
is volop in training voor de Amster-
dam marathon. Dat dat z’n vruchten 
afwerpt, bewees zijn mooie tijd van 
36.18 en een 4e plaats bij de heren 
senioren. Ook Frans Woerden werd 
4e, maar dan in dezelfde categorie 
als John van Dijk. Frans bewees met 
een tijd van 37.59 weer helemaal te-
rug te zijn van nooit weggeweest.

Gerard van Schaik bleek achteraf 
toch een mooi persoonlijk record te 
hebben gelopen op de 10 km. Hij zat 
met z’n 40.01 nog net aan de ver-
keerde kant van de 40 minuten-

Mijdrecht - Na wat strubbelingen 
met de velden is het G-toernooi 
weer een mooi evenement gewor-
den waar we met volle tevreden-
heid op terug kunnen kijken.

De prijzen stonden klaar, de toele-
veranciers hadden  spullen afge-
leverd, alle tafels en stoelen wa-
ren op het terras gezet en zelfs de 
zon liet zich af en toe zien. Een club 
had last van de opgebroken wegen 
in Nederland waardoor we iets la-
ter met de groepsfoto konden be-
ginnen dan gepland. Hierop kon-
den alle 16 teams zich in clubtenue 
presenteren . 10 minuten later dan 
gepland begonnen we met de wed-
strijden die allen in een prima am-
biance verliepen. Argon G2 had het 

heel moeilijk en kwam deze och-
tend maar weinig aan winnen toe.  
G1 daarentegen deed het iets beter 
en won 2 van de 3 wedstrijden in 
de poule. Na de uitgebreide lunch, 
aangeboden door bakker Elenbaas 
en Johnson Europlant, begonnen 
we goed gevuld om 13:00 aan het 
middagprogramma.

Uiteindelijk bleek in de pou-
le C Hellas Sport uit Zaandam de 
sterkste te zijn en in poule B On-
ly Friends uit Amsterdam. Argon G1 
eindigde 3e en de G2 werd 8e in de 
C-categorie.
De prijzen, aangeboden door 
Dock15 / Stichting Hedesa, werden 
dankbaar en onder luid applaus 
in ontvangst genomen waarop ie-

grens, maar was wel 2 seconden 
sneller dan z’n beste tijd, gelopen in 
de Bosdijkloop. Voor Ivo Bruns was 
het een echte thuiswedstrijd. Hij liet 
zien dat hij daardoor niet werd over-
mand door zenuwen. Ivo liep na-
melijk een mooie 40.42. Theo Noij 
mocht in Baambrugge zelfs het po-
dium bestijgen. Hij liep een tijd van 
44.58, waarmee Theo een derde 
plaats voor zich opeiste in de cate-
gorie 60+. Een heel goede prestatie.
De Dorpsloop Baambrugge ken-
de goede omstandigheden. Hoewel 
het aan de warme kant was, stond 
er nagenoeg geen wind. Ook de an-
dere Veenlopers profiteerden hier-
van volop door goede prestaties te 
leveren. Jos Bunschoten en Henny 
Kooijman liepen beide een tijd van 
45.05. Gert van der Geest volgde op 
korte afstand in 45.51 en Bert van 
Diemen volgde weer hem in een tijd 
van 46.42 en Hans Kranenburg in 
47.05. Leo van Diemen finishte an-
derhalve minuut achter z’n broer: 
48.12. Rob van Zijtveld liep z’n eer-
ste wedstrijd als de nieuwe trainer 
van de wedstrijdgroep van De Veen-
lopers in een tijd van 50.35.

dereen weer tevreden en voldaan 
huiswaarts keerden. Het G-Toer-
nooi zal vanaf nu om de 2 jaar wor-
den georganiseerd.

Dank gaat uit naar de scheidsrech-
ters Piet, Jan, Fred, Arjon, Gerard, 
Toon en Geert, EHBO en vrijwilli-
gers Karin, Laurette, Jos, Manfred, 
Annemiek en Monique.

Extra dank verschuldigd aan Ger 
Raadschelders voor het vinden van 
extra sponsors (Walraven) zodat de 
podiumtent kon worden geplaatst 
naast veld 4. Het G-toernooi was 
weer Top mede dankzij de geweldi-
ge ondersteuning van: Rabo Dicht-
bijfonds, , Reurings Vastgoedbe-
heer, Boni Supermarkt 
Breewel transport, Royal Smilde, 
Stichting Hedesa, Johnson Wax 
Europe, C1000 Supermarkt, Firma 
Korver, Kwekerij Egberts, Bakkerij 
Elenbaas  , De Lijnkijkers en Tuin-
centrum de Huifkar

Toss jeugdtoernooi bij TV Wilnis
Regio - Op vrijdag 30 augus-
tus organiseert de Jeugdcommis-
sie van TV Wilnis een toss toer-
nooi voor alle jeugd vanaf 12 jaar, 
de kinderen die naar de middelba-
re school gaan. 
Heb je zin om na de lange vakantie 
weer een balletje te slaan en wel-
licht weer tennissende klasgeno-
ten tegen te komen dan ben je van 
harte welkom!
Er wordt om 09.45 verzameld bij 
TV Wilnis en om 10.00 uur zal ge-
start worden met de partijtjes ten-
nis. ’s Middags is er een eenvou-
dige lunch waarna de Tosspartij-
en vervolgd worden. De planning 

is om de middag te eindigen rond 
15.00 uur, afhankelijk van het aan-
tal deelnemers.
Als je het leuk vindt om mee te 
doen geef je dan op via de e-
mail. Geef even je naam door en je 
speelsterkte. Dit kan je doen tot ui-
terlijk zondag 25 augustus. 
Je aanmelding kan worden ge-
stuurd naar: jeugdcommissie@tv-
wilnis.nl.

Deelname aan deze ochtend/mid-
dag is gratis. Dus geef je op, neem 
je tennisvrienden en vriendinnen 
mee en kom lekker tennissen op 
de nieuwe banen van TV Wilnis!

‘De Bridgeboei’ 
opent nieuw 
seizoen
Regio - Donderdagavond 5 sep-
tember a.s. begint  bridgevereniging 
‘De Bridgeboei’ het nieuwe seizoen 
2013-2014 in dorpshuis De Boei te 
Vinkeveen.
Er wordt om 19.45 uur gestart. Er 
zullen 6 ronden in twee lijnen ge-
speeld worden. Na 6 speelavonden 
is bekend wie de hoogste plaatsen 
innemen en promoveren de eerste 
vier paren van de B-lijn naar de A-
lijn. Helaas degraderen dan de vier 
paren met de laagste score uit de 
A-lijn naar de B-lijn. Daarmee start 
de volgende cyclus van 6 avonden.
Naast serieus bridgen staat bij De 
Bridgeboei ook de gezelligheid 
voorop.
Met Kerstmis organiseert de club 
daarom een Kerst Bridge Diner 
Drive. Er worden  dan 5 ronden 
bridge gespeeld en tussendoor ge-
nieten de bridgers van een heerlijk 
viergangendiner.
Wilt u als beginnend bridger of als 
gevorderde ook eens kennismaken 
met De Bridgeboei, dan kunt u vrij-
blijvend een paar avonden meespe-
len en de sfeer komen proeven. 
U kunt zich opgeven bij de voorzit-
ter: Thijs van der Meulen, tel. 0297-
242260.

Dammers weer een bord voor hun kop!
Regio - Damclub Kunst & Genoe-
gen staat op het punt haar 86e  sei-
zoen in te gaan. Vanaf maandag-
avond 9 september staan de deuren 
van ’t Fort De Kwakel weer open voor 
de damliefhebbers. Vanaf 19.30 uur 
kan er  een potje geschoven worden, 
de eerste avond is om de vingers en 
hersenen wat los te maken voor het 

komende seizoen. Daarna ontbrandt 
de strijd om het kampioenschap en 
wedstrijden om de Cor van Zaalbe-
ker. K&G komt ook met twee teams 
uit in de bondscompetitie, het eer-
ste team gaat weer in de hoofdklas-
se opereren, het tweede team speelt 
in de 1e klasse van de Noord-Hol-
landse dambond. Daarnaast zal ook 

een dammiddag voor de donateurs 
georganiseerd worden, medio de-
cember. De dammers van K&G heb-
ben er weer zin in, gezelligheid staat 
naast het dammen hoog in het vaan-
del. Nieuwe dammers zijn altijd van 
harte welkom, schuif gerust eens 
aan op een maandagavond. Inlich-
tingen Adrie Voorn, tel. 0297 568472.   

2e Vlucht duivensport “PV Rond de Amstel”
Regio - Jongstleden zaterdag stond 
voor de duivenliefhebbers uit onze 
regio de 2e vlucht van de natoer-
competitie op het programma.

De duiven zouden in Duffel worden 
gelost maar doordat een oosten-
wind voorspeld was werden de dui-
ven meer land inwaarts gebracht, 
zodat ze niet te snel naar de kust 
zouden worden gedwongen door 
de wind. Als gevolg daarvan werden 
de duiven in het Belgische Tessen-
derlo om 08:15 uur gelost bij lang 
niet optimale condities waardoor 

het vooral voor de jonge onervaren 
duiven een moeilijke klus werd de 
130 km. vlot af te werken. Het werd 
dan ook een 1 jarige duivin van Ron 
den Boer uit Uithoorn die als 1e om 
09:43 uur haar hok wist te bereiken, 
2e werd Leo v.d. Sluis en Hans Half 
werd 3e. 
Het is te hopen dat de vliegomstan-
digheden het komend weekend be-
ter zijn want dan staat de klassie-
ker de “Derby der Junioren” op het 
programma. Dit is de laatste kracht-
proef voor de jonge duiven van dit 
seizoen. In Rayon F. werd Ron 11e 

van 3151 duiven, Leo 14e, Hans 28e 
en Hennie 70e.

De volledige uitslag:
Tessenderlo (natoer 2)
1. Ron den Boer, Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Hans Half, Amstelhoek
4. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
5. Theo Vlasman, Uithoorn
6. Henk Snoek, De Kwakel
7. Martin Bosse, Uithoorn
8. Theo Fiege, Uithoorn
9. Piet van Schaik, Uithoorn
10. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek

 
28 augustus 2013  •  Nieuwe Meerbode    17




	35_ED2_PAG03
	35_ED2_PAG05
	35_ED2_PAG07
	35_ED2_PAG13
	35_ED2_PAG15
	35_ED2_PAG18



