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Zaterdag a.s. Tropical
Night in Uithoorn

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Uithoorn - Traditiegetrouw organiseren de cafe’s Drinken en Zo, De
Herbergh en de Gevel, zaterdagavond a.s. weer de bekende Tropical Night. Dit fantastische muziek
festijn wordt gehouden bij cafe de
Herbergh bij de Schans aan de Amstel. Bij hen treed op Dario en Martin Vincken. In het ‘ oude dorp’ bij
cafe Drinken en Zo kunt u gaan genieten van Mr Boogie Woogie. Velen
kennen hem al van de “FATS”show

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

eAnna
uDrepper
anDue
nA

in de Thamerkerk en bij cafe de Gevel zijn optredens van Yves Berendse en Rob Ronalds.
Voorafgaand aan deze Tropical
Night zal vanaf 18.00 uur het Uithoornse Amstel Blazers Collectief
een swingend optreden verzorgen
bij Drinken en Zo en bij de Gevel.
Zij brengen de stemming er in. Al
met al weer namen waarvan duidelijk is, dat het een heerlijke avond
gaat worden daar in Uithoorn
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Voor betaalbaar
auto onderhoud
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Ruim 130 reacties van
inwoners over prettig wonen
De Ronde Venen - Wat heeft u
nodig om prettig te wonen in uw
buurt? Door vertegenwoordigers
van het welzijnswerk, de woningcorporatie en de gemeente werd
deze vraag tijdens het Wilnis Festival aan inwoners gesteld. Met als
resultaat ruim 130 reacties. De aanwezigheid van de vertegenwoordigers was een eerste stap in een
nieuwe aanpak wijkgericht werken.
Een nieuwe aanpak met als doel samen met inwoners binnen een jaar
twee tot drie concrete verbeteringen
te realiseren die bijdragen aan prettig wonen in de buurt. Om de nieuwe aanpak te oefenen wordt gestart

met een proef in Abcoude en Wilnis.
Te grote bomen, meer parkeerplaatsen, te weinig voorzieningen voor
jongeren, overlast van hondenpoep
en afval en het verzoek tot een betere toegang van de voetgangersbrug
over de Ringvaart zijn enkele verbeterpunten die de inwoners naar voren brachten.
Wethouder Dijkstra: “Ik vind het belangrijk om te luisteren naar en de
dialoog met de inwoners aan te
gaan. Dan weten we wat de goede
dingen zijn die we samen kunnen
oppakken om prettig in de buurt
te kunnen wonen.” Daarnaast ont-

vangen inwoners van Wilnis een
enquête over prettig wonen in de
buurt. Aansluitend wil zij samen met
de inwoners een plan maken waarin concrete verbeterpunten voor onderwerpen zijn opgenomen die het
meest realiseerbaar zijn.
Met elkaar worden de plannen binnen een half jaar uitgevoerd. Daarna wordt bekeken welk effect de
verbeteringen hebben en hoe de
samenwerking is bevallen. De inwoners van Wilnis worden zowel tijdens de uitvoering als bij de beoordeling van het resultaat betrokken
en op de hoogte gehouden.
Foto: Michael Hartwigsen

Unieke kans om
forten van de
Nieuwe Hollandse
Waterlinie te bezoeken

Scheurtje in Lijst 8 Kernen
De Ronde Venen - Deze week
kwam naar buiten dat er twee prominente leden van Lijst 8 Kernen uit
de fractie stappen. In een brief stellen zij: “Hierbij willen wij, Iris van
Broekhuijsen en Stef Koorn, aangeven dat we beiden hebben besloten om de functie als fractieassistent voor Lijst 8 Kernen per direct
neer te leggen.
In het afgelopen reces is de fractie
een aantal keer bij elkaar gekomen
om te spreken over de samenwerking binnen de fractie. Tijdens deze bijeenkomsten is gebleken dat
er verschillend gedacht wordt over
de aanpak van het raadswerk. Uiteindelijk zijn we niet genoeg tot elkaar gekomen en ontbreekt de voor

ons noodzakelijke wisselwerking.
Dit heeft ons beiden ertoe doen besluiten om de functie als fractieassistent neer te leggen.
Formeel gezien verloopt de aanmelding en afmelding van fractieassistenten via de griffie en is dit ook
persoonlijk aan de griffie doorgegeven, echter willen wij u deze informatie niet onthouden door middel
van dit gezamenlijk opgesteld bericht. Wel blijven wij actief voor de
Vereniging ter bevordering van Politieke Participatie (VTBVPP) waar
ook de fractie van Lijst 8 Kernen onderdeel van is. De vereniging zet
zich met name in voor het betrekken en in contact brengen van inwoners met de lokale politiek.”

Zaterdag officiële opening

Oogheelkundekliniek
Ziekenhuis Amstelland

AVIA Zijdelwaard

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 - Uithoorn

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Streekmarkt Uithoorn
steeds groter
Uithoorn - Maar liefst 35 deelnemers telt de 7e Streekmarkt Uithoorn op zaterdag 12 september.
De markt biedt ‘producten van het
land’, zoals groente, fruit, zuivel, honing, vlees, bier en wijn. Maar ook
bonbons, olijven, ijs en fudge. Er
is een keur aan vruchtensappen,
een speciale jamkraam en uiteraard hét succesnummer van vorig
jaar, de ganzenborst. Verder vindt
u er handgemaakte wollen en zij-

den kleding met accessoires. Lokale verenigingen zoals de ANBO,
de foto-film club, het diabetesfonds,
groengroep Uithoorn en IVN presenteren zich.
Op de markt kunt u proeven, informatie opvragen, kopen, eten en elkaar ontmoeten onder het genot
van een drankje en al het lekkers
van de markt waaronder allerlei
hapjes voor diabetici. Het koor ‘Haring met Ui’ treedt op, de kinderen

kunnen geschminkt worden en er is
een springkussen.
Nieuwe deelnemers zijn nog van
harte welkom op deze biologische
en ambachtelijke markt. Ook vrijwilligers voor de organistie zijn
welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via amsuiker@hotmail.com. De Beij elektra
en Schijf steunen deze markt. Ook
te zien op Facebook onder Streekmarkt Uithoorn.

Reintje de
Vos op
kinderboerderij
De Olievaar
Uithoorn – Afgelopen vrijdagmiddag 21 augustus om 14.00 uur
speelde poppenspeler Frans Hakkemars zijn voorstelling Reintje de Vos
op kinderboerderij De Olievaar. Op
dit moment is de kinderboerderij op
woensdag- en vrijdagmiddag geopend. Www.olievaar.nl

Regio - Zaterdag 29 augustus
opent oogheelkundekliniek ‘Ziekenhuis Amstelland Eyescan’ officieel
haar deuren aan de Laan van de Helende Meesters 431 te Amstelveen.
Sinds 1 januari 2015 werkt het ziekenhuis samen met Eyescan en is de
bouw van de nieuwe kliniek aan de
overkant van het ziekenhuis gestart.
Aanstaande zaterdag om 11.00 uur
zal burgemeester drs. M.M. van ‘t
Veld namens gemeente Amstelveen
de nieuwe kliniek officieel openen.
Iedereen is welkom tijdens
de open dag
Tijdens de open dag is iedereen welkom die de kliniek van binnen wil
zien. Het complete team van oogartsen, optometristen, orthoptisten, TOA’s en assistenten is aanwezig om u te ontmoeten. Er worden
diverse rondleidingen gegeven en
u kunt zelfs de operatiekamers van
binnen zien.
Woon de bijzondere lezing
van beroepsfotograaf
Jimmy Nelson bij
Om 12.00 uur start er een bijzondere
lezing van Jimmy Nelson. Deze beroemde Britse beroepsfotograaf vertelt middels indrukwekkende foto’s
over het leven van inheemse stam-

men die hij tijdens zijn reizen heeft
ontmoet. ‘Met de lezing wordt benadrukt hoe belangrijk het oog als zintuig is en hoe mooi de waarnemingen zijn die we ermee kunnen doen.
De lezing is vrij te bezoeken en ook
voor hapjes en drankjes wordt gezorgd’, aldus Daniel Gerritsen, vestigingsmanager van de nieuwe kliniek
van Ziekenhuis Amstelland Eyescan.
Om 15.30 uur is de open dag afgelopen.
Over Ziekenhuis Amstelland
Eyescan
Ziekenhuis Amstelland Eyescan is
een zelfstandig behandelcentrum
waar men terecht kan voor praktisch
alle oogaandoeningen. De nieuwe kliniek is zo ingericht dat iedere patiënt persoonlijk en snel geholpen kan worden. Er zijn afspraken
met alle zorgverzekeraars. Consulten, behandelingen en operaties (op
medische indicatie) worden dus volledig vergoed. U heeft hiervoor wel
een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Bezoekadres: Laan van de Helende Meesters 431, Amstelveen (in
het gebouw van Amstelring op de 2e
etage). Tijdstip open dag: van 11.00
tot 15.30 uur. Parkeren: op het parkeerterrein van Ziekenhuis Amstelland.

Eten, theater en muziek op de forten van de Waterlinie
Komende tijd is er veel te
doen op de forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo is Fort bij Rijnauwen in Bunnik op zondag
30 augustus het decor van
festival ‘Food-y-Fort’. Van
4 t/m 13 september wordt
daarnaast het Fortenfestival
georganiseerd.
Food-y-Fort is een festival
dat draait om voedsel.
Steekwoorden zijn muziek,
lokale producten, theater
en allerlei activiteiten voor

zowel kinderen als volwassenen. Organisator en initiatiefnemer Mark Frederiks:
“Food-y-Fort Rijnauwen
vindt plaats op het grootste fort van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het
fort is normaal gesproken
niet zomaar toegankelijk,
maar gaat speciaal voor
het evenement open.”
“Lokaal voedsel staat
centraal tijdens het evenement,” vervolgt Frederiks.
“Bezoekers kunnen hier-

Slot Zeist als startpunt van
wandel- of fietstocht
Bij Slot Zeist is onlangs
een nieuw Toeristisch
Overstappunt (TOP)
geopend, met informatie
over fiets- en wandelroutes
op de Heuvelrug. TOP Slot
Zeist wijst u de weg naar
de mooiste plekken van de
Utrechtse Heuvelrug, zoals
de Stichtse Lustwarande
en Vliegbasis Soesterberg.

TOP Slot Zeist is 1 van de
totaal 30 TOPs die de provincie wil realiseren. Een
TOP bevindt zich op een
mooie plek buiten de stad
waar je als bezoeker kunt
beginnen aan een wandelof fietsroute. Bij een TOP
vind je parkeerplaatsen,
horeca en een oplaadpunt
voor fietsen.

ACTUEEL
Zwemseizoen in volle gang
Het zwemseizoen is in volle gang. Wie veilig wil zwemmen gaat naar één van de 24 officiële zwemplaatsen in
de provincie Utrecht. Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober
de waterkwaliteit gemeten en de veiligheid gecontroleerd.
Kijk voor actuele informatie op www.zwemwater.nl, download de zwemwater-app of bel de zwemwatertelefoon van
de provincie Utrecht: (030) 258 21 58.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N229 Odijk: reconstructie kruispunt Singel en groot onderhoud, werkzaamheden 17 augustus – 16 oktober
N806 Bunschoten: aanleg rotonde Zevenhuizerstraat,
aanpassen fietspad en groot onderhoud, werkzaamheden
eind augustus – half oktober
N413/N237 Soest: verlengen opstelstrook en groot onderhoud, werkzaamheden 1 september – half oktober
N237/N412 De Bilt: aanleg fietstunnel onder

mee kennis maken tijdens
proeverijen, een boerenmarkt, food workshops
en zogenaamde rollende
keukens.” Aan grote boerentafels kun je genieten
van het boerenfortontbijt,
de fortlunch en/of het
bourgondische fortdiner
(wel vooraf reserveren).
Singer-songwriters brengen ondertussen hun liedjes ten gehore. Voor meer
informatie en aanmelding
voor de boerentafel:
www.food-y-fort.nl.

Tijdens het Fortenfestival
van 4 t/m 13 september
kun je genieten van theater, beeldende kunst, muziek en film. Op vijf loca-

voor een avondwandeling
over Fort Ruigenhoek of
een vaartochtje met de
Liniepont naar Werk aan
het Spoel en Werk aan

Binnen kijken bij forten die
anders dicht zijn
ties is een buitenbioscoop
ingericht. Voorafgaand aan
de film kan je terecht voor
diner of BBQ. De films
beginnen als het donker
wordt. Je kunt ook kiezen

de Groeneweg. Kinderen
kunnen zich uitleven in de
vleermuisspeurtuin op het
Geofort of op pad met Kapitein Dirk op Fort Rijnauwen. Op het C-Fordt in

Kunstroute op Park Vliegbasis Soesterberg
Op Park Vliegbasis Soesterberg worden drie weekenden achtereen shelters,
bunkers en de verkeerstoren opengesteld voor het
evenement Embedded Art.
In deze objecten worden
kunstwerken getoond die
een relatie hebben met het
terrein van de Vliegbasis.
De kunstenaars hebben
zich bij het maken van hun
werken laten inspireren

door de geschiedenis van
de Vliegbasis, het landschap en de toekomstige
mogelijkheden van het
terrein.

te pakken. De provincie
Utrecht stelt gratis 150
leenfietsen beschikbaar.
Wie het eerst komt, wie
het eerst maalt!

Een tien kilometer lange
route door ruige natuur
brengt je als bezoeker
langs alle kunstwerken.
Het is mogelijk om de
route te wandelen, maar
de beste manier is de fiets

Wanneer? 29 en 30 augustus, 5 en 6, 12 en 13
september. Terrein open
van 11 tot 17 uur.

Maarsseveen is ten slotte
een tentoonstelling met
de curieuze naam ‘(geen)
BUNKERS’ te zien.
In het weekend van 12 en
13 september kun je ook
naar de forten. Het is dan
Open Monumenten Weekend en diverse forten waar
je anders niet kan komen,
zijn dan open voor publiek.
Voor meer informatie over
het fortenfestival en de
openstelling van forten:
www.forten.nl.

LEES ONS MAGAZINE!
De beste achtergrondverhalen uit de provincie
Utrecht lezen?
Meld u gratis aan voor
ons digitale magazine en
ontvang als eerste bericht
over nieuwe artikelen.
provincieutrechtmagazine.nl

Meer informatie:
www.embeddedart.nl

Universiteitsweg, werkzaamheden tot eind november 2015

Evenementen

Een kaart met alle actuele wegwerkzaamheden aan de
provinciale wegen vindt u op www.provincie-utrecht.nl/
wegen. U kunt ons ook volgen op Twitter: @werkaandewegutr. Voor spoedeisende zaken zoals storing aan
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt
u met het Meldpunt calamiteiten: (030) 258 36 00.

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en op
www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u
in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook kosteloos laten toezenden.
Belt u daarvoor met (030) 258 91 11.

Volg ons op Twitter
@ProvUtrecht, @URecreatie, @Uwonen, @InvestUtrecht,
@werkaandewegutr, @Ucultuur, @ULoopbaan,
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040

Provinciale staten: vergaderingen
31 augustus 2015, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie
7 september 2015, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen
en Water
7 september 2015, 19.30 uur: Commissie Bestuur,
Europa en Middelen
21 september 2015, 14.00 uur: Provinciale Staten
5 oktober 2015, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
Locatie: Archimedeslaan 6 in Utrecht (Provinciehuis). De
data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen,
kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF
uIThOORN

Apotheek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Dierenhulp
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
oplAgE: 15.800
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
oplAgE: 14.650
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven: op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Redactie: Nel van der Pol
correspondent: André Veenstra

Sail

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

Mijmeringen

psychologische
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, Integraal
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info

Het zal niemand ontgaan zijn, afgelopen
dagen was er een groots evenement in
onze hoofdstad, SAIL 2015. Een keer in
de 5 jaar komen er de prachtigste tallships, schepen en boten naar Amsterdam voor een groot kijken en
bekeken worden festijn. Jong en oud was op de been om te genieten van alle festiviteiten, want denk vooral niet dat het alleen maar om
die schepen gaat. Hele programma’s, reclames en activiteiten zijn er
rondom heen bedacht, zoals de Music Marina, waarin menig A-artiest
mocht optreden.

Open Dag Willisstee 2015
Regio - Voor de tweede keer wordt
in Dorpscentrum Willisstee in Wilnis de jaarlijkse Open Dag georganiseerd. Op 29 augustus van 10.0013.00 uur laten verenigingen, clubs
en groepen zien wat ze in huis hebben. De deelnemende verenigingen komen allen samen of trainen
in Willisstee.
Als je op zoek bent naar een sportieve, leerzame en/of gezellige vrijetijdsbesteding, kom dan zeker even
kijken. Voor elke leeftijdsgroep zijn
er activiteiten. Je kunt kennis maken met diverse zaalsporten en als
je wilt kun je meedoen om te ervaren of je het leuk vindt. Neem
wel je zaalgympen mee! De Bibliotheek is open en je kunt de gezelligheid van de Buurtkamer ervaren. Nieuw dit jaar zijn twee visverenigingen, de demonstratie van de
Vliegvissers is natuurlijk buiten! Heb
je altijd al willen weten hoe Bridge
werkt? De Bridgevereniging kun je
vinden in Stee-Inn, waar de gast-

Taxatiedag van oude
boeken en bijbels
Regio - De bekende Nederlander
taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt zaterdag 29 augustus van 11.00 tot 15.00
uur naar de bibliotheek van Uithoorn, Alfons Arienslaan 1, om oude
en zeldzame boeken, handschriften
en oude bijbels voor het publiek op
waarde schatten. Samen met Marc
Claeys uit Belgie gespecialiseerd in
oude bijbels is een ieder welkom.
Zie www.biblianeerlandica.be
De heer Molendijk organiseerde
destijds twee keer per jaar een veiling van oude en antieke boeken en
was organisator van diverse boe-

gezonDheiDszorgpsycholoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of 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 beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

heer en -vrouw je graag een kopje
koffie of limonade aanbieden. Voor
de kinderen is er een extra lekkernij. Ben je een amateurfotograaf en
wil je je ervaring delen, dan kun je
terecht bij Fotoworkshop DRV in
één van de vergaderzalen. Wist je
dat er Yogalessen in Willisstee gegeven worden? “Sport- en Spel” zul
je in verschillende ruimten tegenkomen, omdat hun activiteiten heel divers zijn.
Deelnemers aan de Open Dag: Bibliotheek / Buurtkamer / Yoga by Jo
/ Veenland: Badminton, Gymnastiek,
Showdown, Tafeltennis, Volleybal /
(Ex-)Hartpatiënten / Horangi Taekwondo / Spel- en Sport De Ronde
Venen / Bridgevereniging De Ronde Venen / Fotoworkshop De Ronde Venen / Vereniging Nederlandse Vliegvissers / Hengelsportvereniging H.S.V. Wilnis
Meer informatie is te vinden op
www.willisstee.nl/index.php/opendag. Doe ook mee, op 29 augustus!

kenmarkten in den lande, zoals de
Veluwse boekenmarkten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten en albums
zijn welkom. Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is
afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Arie Molendijk geeft graag
een deskundig advies m.b.t. restauratie van kostbare boeken, bijbels of
boeken met een emotionele waarde. Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels
en advies voor verkoop en inbreng
voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een
partij moeilijk te vervoeren boeken
kan eventueel een afspraak worden
gemaakt.
Inmiddels heeft Arie reeds 1500
taxatiedagen op zijn naam staan. Internationaal op boekengebied is dit
volgens de directeur van het Plantinmuseum in Antwerpen nog nooit
gebeurd. Dit jaar nog zal dit in Rotterdam gevierd worden. Er is voldoende parkeergelegenheid in de
omgeving. Taxatie kost vijf euro,
ongeacht het aantal te beoordelen
boeken.

Dobberen
Soms zijn wij in de gelegenheid om een bootje te lenen, dus was er
dat semi-spontane idee om met dat bootje over de Amstel naar het
IJ te varen om daar SAIL mee te maken. Vanaf Uithoorn, waar het tegenwoordig prachtig toeven is voor alle boten die langskomen of een
nachtje willen liggen, vertrokken we richting Amsterdam. De Amstel
is een prachtig vaarwater en je kijkt je ogen uit naar de weilanden, de
mooie huizen en boerderijen en alle andere recreanten. Eenmaal in
Amsterdam aangekomen, werd het uiteraard erg druk op het water.
Regels
Rondom Sail waren er goede vaarregels opgesteld en de communicatie erom heen was helder. Een website met programma, vaarregels,
vaarroute maar ook op de grachten was duidelijk welke grachten je
moest vermijden en welke grachten eenrichtingsverkeer waren. Op het
IJ aangekomen begon het echte Sail gevoel. Tussen honderden andere plezierbootjes van groot naar klein kijken naar die prachtige schepen en alles wat er om heen gebeurt. Er was een duidelijke vaarroute,
een maximum snelheid van 6 kilometer per uur. Het was een complete
georganiseerde chaos! En midden in die chaos was het genieten van
de gezellige sfeer waar ik geen onvertogen woord heb gehoord, maar
wel erg aanstekelijke concerten en zeemansorkesten op boten. Overduidelijk was het ook dat varen en alcohol niet samen gaan en ook dat
heb ik niet gezien. Complimenten voor de organisatie.
Minder
Wel moest Sail een dode betreuren. Vreselijk voor die familie, maar het
evenement ging wel door zoals gepland. Het is verschrikkelijk als zoiets gebeurt, maar als we realistisch zijn weten we dat er elke dag vreselijke ongevallen met dodelijke afloop zijn te betreuren. Van kinderen
die verdrinken, mensen die worden vermoord, ongelukken op de weg
of in de lucht. Het leven gaat door, hoe moeilijk ook. De familie van
de verongelukte jongen heeft er niets aan, maar ik denk dat heel veel
mensen veel plezier hebben beleefd aan Sail. Alhoewel ik me afvraag
of iedereen in de stad echt blij was met dit evenement. Het is misschien
maar 1 keer in de 5 jaar, maar de stad zat aardig verstopt afgelopen
week en ook het gewone, arbeidzame leven moet doorgaan. Maar het
is zoals met alles, is het glas halfvol of halfleeg? Ik hoop dat iedereen
heeft kunnen genieten en het glas als halfvol ziet. Zoals die geweldige, creatieve reclame van een watermerk, waarbij je hun fles zag met
daarachter een van de tallships, als het aloude bootje in de fles.

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl
MEERKWIJK-MIDDAG
Ieder woensdag kunt u tussen 13.30-16.00 uur in de Kloosterhof 4 terecht (bij Ons Tweede Thuis, Zijdelveld) voor een kop koffie, om een
kaartje te leggen, sjoelen of mandala’s te tekenen. Kosten: E2,- (inclusief koffie/thee).
ZILVERONLINE
Zilveronline is een programma waarmee ouderen leren om te gaan met
een iPad, met het is meer dan alleen een cursus. Start donderdag 10
september t/m 29 oktober 10.00-12.00 uur.
HUISKAMERGROEP
De huiskamergroep komt op woensdag van 10.00 -13.00 uur bij elkaar
en is bedoeld voor ouderen. De vaste onderdelen van het programma zijn gezamenlijk koffie drinken, een gezelschapsspel of een kaartje leggen. De ochtend wordt afgesloten met een eenvoudige en zeer
smaakvolle lunch.

Parasol op hoofd
Uithoorn - Op zondag 23 augustus
even over half drie in de middag is
een 43 jarige vrouw uit Vinkeveen
gewond geraakt. Op het terras aan
het Marktplein waar zij zat, waai-

de door de harde wind een parasol om. Deze belandde op het hoofd
van de vrouw uit Vinkeveen. De politie en de ambulance zijn ter plaatse gegaan. De vrouw klaagde over
pijn aan haar hoofd en tintelingen
in haar arm. Ze is vervoerd naar het
Amstelland ziekenhuis.

St. Tjitze Hesselius organiseert
Workshop Facebook
Regio - Op dinsdag 1 september is de volgende Workshop Facebook. Het is een vervolg op de eerste workshop, maar er zijn enkele
plekken vrij om aan te sluiten als je
nog niet geweest bent. We gaan een
profiel aanmaken als je dit nog niet
hebt en meer uitleggen over hoe je
de privacy instellingen moet zetten,
je vrienden kunt vinden en foto’s
kunt toevoegen en leuk kunt vinden.
Neem in ieder geval een eigen lap-

top of tablet mee, zorg dat je je
e-mailadres weet en je wachtwoord
van je e-mailadres. Op deze manier
kunnen we altijd inloggen en gelijk
aan de slag.
Er zijn geen kosten verbonden aan
de workshop, aanmelden is wel verplicht: info@tjitzehesselius.nl.
St. Tjitze Hesselius organiseert activiteiten voor alleengaande ouderen
in De Ronde Venen, voor meer informatie www.tjitzehesselius.nl

Met het Rode Kruis naar
Sail 2015
Regio - Vrijdag 21 augustus hebben 36 gasten van Rode Kruis Uithoorn / De Kwakel genoten van een
boottocht op MPS Christinaplaats
rond het havengebied en het IJ in
Amsterdam tussen alle pracht en
praal van Sail 2015. Ons kapitein
was Marcel, en gastvrouw, van Rode
Kruis Amsterdam, Linda van Hoek.
Onder begeleiding van Corrie Sassen en 15 medevrijwilligers hebben

de gasten van Uithoorn, onder het
genot van koffie, picnic lunch en
koek, genoten samen met vele andere gasten uit de regio van een indrukwekkend show van schepen en
boten van alle soorten en maten. File op het water betekende meer dan
genoeg tijd om alles te bewonderen.
Met dank aan Rode Kruis Amsterdam en regio voor een zeer goed
verzorgde middag.

• 26 augustus 2015

Kunstbeurs aan de
Westeinderplassen

Nieuws van SeniorWeb
Regio - Onlangs kregen geselecteerde gebruikers van de home versies van Windows 7 en 8.1 van Microsoft te horen dat zij een jaar de
tijd krijgen voor een gratis overstap naar Windows 10. De vraag is
nu: Wat moeten de andere gebruikers van Windows nu doen. In april
2017 stopt Microsoft de ondersteuning van Vista. Dit betekent dat de
gebruiker na die datum geen beveiligingsupdates meer krijgt. Voor
Windows 7 is die einddatum januari 2020 en voor Windows 8.1 januari 2023. Tot aan die einddatum
is er voor de Windows 7 of 8.1 gebruiker niet echt een reden om over
te stappen naar Windows 10, tenzij
men problemen heeft met de huidige versie. Zo schijnt Windows 8.1
niet echt bij iedereen in de smaak
te vallen. De gebruikers van Vista
en die van de Enterprise versie van
Windows 7 en 8.1 krijgen geen gratis upgrade en moeten straks zo’n
120 euro neertellen voor Windows
10. Verder heeft de annoncering van
die versie nogal wat voeten in de
aarde gehad en er zijn hier en daar
nogal wat vragen. Om die allemaal
te kunnen beantwoorden en kennis
te maken met Windows 10 nodigen
wij onze leden uit voor een sessie
op maandag 7 en woensdag 9 september te beginnen om 14.00 uur
in de bibliotheek te Mijdrecht. Om
te voorkomen dat onze ruimte daar
volloopt, verzoeken wij u wel vooraf
even te bellen naar 0297-282938 of
06 5345 4196 of een emailtje naar
seniorwebdrv@gmail.com.
Vernieuwd lesprogramma
SeniorWeb
- Cursussen in Mijdrecht in de
openbare bibliotheek
Bestandsbeheer: maandagmorgen 21 sept., 28 sept., 5 okt. en
12 okt. Ook op donderdagmorgen 8 okt., 15 okt,, 22 okt. en 29
okt. Picasa (digitale fotobewerking): maandagmorgen 2 nov.,
9 nov. 16 nov., 23 nov., 30 nov.
en 7 dec. Albelli (fotoalbum maken): dinsdagmorgen 17 nov., 24

nov. en 1 dec. Windows (10) voor
beginners: woensdagmorgen. 28
okt., 4 nov., 11nov., 18 nov., 25
nov., 2 dec., 9dec. en 16 dec.
- Workshops in Mijdrecht
ITunes: dinsdagmorgen 6 okt.
Printers: dinsdagmorgen 20
okt. Tablets voor gevorderden:
dinsdagmorgen 15 dec. Tablets: woensdagmorgen 23 sept
en donderdagmorgen 3 dec.
Skype: donderdagmorgen 24
sept. Dia’s scannen en bewerken: donderdagmorgen 12 nov.
RABO Internetbankieren: vrijdagmorgen 25 sept., 30 okt. en
27 nov.
- Cursussen in Uithoorn
in het Buurtnest
Windows (10) voor beginners:
dinsdagmorgen 15 sept., 22
sept., 29 sept., 6 okt., 13 okt., 20
okt., 27 okt. en 3 nov. Picasa (digitale fotobewerking): dinsdagmorgen 10 nov., 17 nov., 24 nov.,
1 dec., 8 dec. en 15 dec. Albelli
(fotoalbum maken): donderdagmiddag 29 okt., 5 nov. en 12 nov.
Bestandsbeheer:
donderdagmiddag 26 nov., 3 dec., 10 dec.
en 17 dec.
- Workshops in Uithoorn
Tablets: donderdagmiddag 8 oktober
- Cursussen in Wilnis
bij de Paraplu
Windows (10) voor beginners:
donderdagmorgen 17 sept., 24
sept., 1 okt., 8 okt., 15 okt., 29
okt., 5 nov. en 12 nov.. Bestandsbeheer: donderdagmorgen 19
nov., 26 nov., 3 dec. en 10 dec.
- Workshops in Wilnis
Tablets: woensdagmorgen 14
okt. Skype: woensdagmorgen 28
okt.
De lestijden zijn ‘s morgens van
10.00-12.00 uur en ‘s middags van
14.00-16.00 uur. In Wilnis bij de
Stichting ‘Paraplu’ aan de Pieter
Joostenlaan zijn de lestijden van
9.30-11.30 uur. Voor aanmelden
en informatie 0297-282938 of 0653454196 of een emailtje naar seniorwebdrv@gmail.com.

Regio - Zoekt u een mooi object
voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt
u gewoon genieten van kunst, kom
dan naar de vijfde editie van de
Kunstbeurs aan de Westeinderplassen. Deze beurs was voorgaande
jaren een groot succes. Bezoekers
toonden zich verrast door het aanbod. De deelnemende galeries en
kunstenaars zijn met zorg geselecteerd en staan garant voor een hoge kwaliteit. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Schilderijen, bronzen en keramische beelden, maar
ook glaskunst, foto’s en sieraden
kunt u in de mooi uitgelichte stands
bewonderen. In tegenstelling tot bij
vele andere beurzen zijn de meeste kunstenaars zelf aanwezig. Men
koopt direct van de makers, die
daarbij toelichting kunnen geven
op hun werk, technieken en inspiratiebronnen. Een aanrader voor iedereen die van schoonheid en van
betaalbare, met vakmanschap gemaakte kunst houdt. Maak kennis met een breed aanbod van hedendaagse kunst op de schitterende locatie aan het water van galerie Sous-Terre Aalsmeer. De ligging aan de Westeinderplassen met
zijn stranden, eilandjes, jachthavens, flora en fauna, is een extra argument voor een culturele ontdekkingsreis. Kom naar de beurs en laat
u verleiden door al het moois dat er
te genieten valt.
Win een portret van uzelf
Janneke Viegers is een virtuoos
schilder. Naast haar vrije werk heeft
zij honderden mensen geportretteerd. Met snelle, directe toetsen
maakt zij in ongeveer twintig minuten een expressief, goed gelijkend
portret. Wilt u uzelf, een kind of een
geliefde in olieverf laten vereeuwigen, dan kunt u zich opgeven via
de nummers 0297-364400 en 0412482159 of via inf@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl Ook bij binnenkomst op de beurs kunt u zich
nog aanmelden. De kosten zijn
100,- per schilderijtje. U kunt het direct mee naar huis nemen. Tijdens
de beursdagen wordt aan een aantal bezoekers aangeboden zich gratis door Janneke te laten portretteren.
Maak kans op een kunstcheque
van 1000 euro
Onder de bezoekers die bij binnenkomst op de beurs hun gegevens en
e-mailadres achterlaten, wordt een
kunstcheque van 1000 euro verloot.

Deze cheque kan besteed worden
bij galerie Sous-Terre, de organisator van de beurs. De winnaar krijgt
persoonlijk bericht.
Beleef een spetterend vuurwerk
Zaterdagavond 5 september vindt
het spectaculaire evenement ‘Vuur
en licht op het water’ plaats. Een
stoet prachtig verlichte boten vaart
over de plassen en gaat rond 22.30
uur voor anker bij de watertoren in
Aalsmeer. Vanaf 21.00 uur start daar
een feest met optredens van diverse artiesten. Om 23.00 uur is er aansluitend een grote vuurwerkshow
vanaf een ponton op het water. De
locatie van de kunstbeurs bevindt
zich pal achter de watertoren. Vanuit onze beeldentuin en ons dakterras is het uitzicht op het vuurwerk magnifiek. Voor deze gelegenheid organiseren wij een ‘vuurwerkborrel’. Wilt u genieten van de muziek en het vuurwerk en daarbij rustig kunnen verpozen met uw familie of relaties, kom dan naar ons terras. Met een hapje en een drankje te midden van prachtige kunst is
het hier goed toeven. Bezoek aan
het beursterrein op deze dag is vanaf 21.00 uur gratis.
Beursinformatie
Beurslocatie: Kudelstaartseweg 1
in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Openingstijden: vrijdag 4 september van 17.00 uur tot 20.00 uur
voor genodigden van de deelnemers en van 20.00 uur tot 23.00 uur
voor genodigde leden van de Rabobank Regio Schiphol. Zaterdag 5
september van 11.00 uur tot 18.00
uur en van 18.00 tot 21.00 uur voor
genodigde leden van de Rabobank
Amstel en Vecht. Tussen 21.00 uur
en 23.00 uur is er een vuurwerkborrel. Entree is dan gratis. Zondag 6
september 2015 van 11.00 uur tot
18.00 uur.
Dagkaart
10 euro 65+kaarthouders en CJP
5 euro. Kinderen tot 14 jaar gratis (mits onder begeleiding). Kaarten zijn met 25 % korting te bestellen via www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl. De parkeerplaats
op de beurslocatie is uitsluitend bestemd voor minder validen en bezoekers die op de fiets komen. Er
zijn in de omgeving diverse openbare parkeerterreinen, onder meer
bij zwembad ‘De Waterlelie’, Dreef 7
in Aalsmeer. Vanuit hier gratis pendelbusjes naar de beurs.

Sluiting Speel o Theek in
Uithoorn na ruim 30 jaar!
Regio - Vol goede moed is begin 2015 een aantal vaste vrijwilligers, sommige al vele jaren werkzaam bij de de Speel o Theek , verder gegaan met stichting (DITO)
om nieuwe plannen uit te werken.
Namelijk, een trefpunt te zijn voor
kinderen en hun ouders en zo de
Speel o Theek een doorstart te geven. Stichting DITO heeft het afgelopen jaar samen met deze vrijwilligers veel energie en tijd gegeven
om de Speel o Theek binnen haar
functie (spel en leermogelijkheden
voor 0-4 jarigen) met nieuwe initiatieven te laten draaien in de wetenschap dat de gemeente dit ook
van belang vind. Helaas hebben we
moeten constateren dat er te weinig
geld beschikbaar is vanuit de gemeente, de potjes blijken al te zijn
verdeeld voor langere tijd, waardoor
stichting DITO zelf een financieel

probleem zou krijgen als zij dit initiatief particulier verder zou moeten
dragen. Dat kan niet de bedoeling
zijn. Jammer genoeg is er wat dit
betreft te weinig mogelijk voor de
grote groep kinderen en ouders die
niet terecht komen in de kinderopvang of peuterspeelzaal. Er zijn kinderen die zo een belangrijke opstap
naar het basisonderwijs missen. In
overleg met de gemeente zal het lokaal aan het Herman Gorterhof zo
spoedig mogelijk opgeleverd worden. Op maandagochtend 31 augustus a.s. is er tussen 9.30-11.30
uur een afscheidsochtend voor vrijwilligers en bezoekers. Stichting DITO zal , samen met Gastouderbureau OOK (waar DITO uit ontstaan
is) mogelijkheden zoeken die minder financiële gevolgen hebben om
uiteindelijk toch de bovengenoemde doelgroep te bereiken.

4e Opduwerdag Vinkeveen
Regio - Heeft u ook zo genoten van al die prachtige schepen bij Sail Amsterdam? Aanstaande zaterdag 29 augustus kunt u nog eens gaan genieten van ons varend erfgoed. Dan wordt bij Jachthaven Omtzigt de vierde
editie van de Vinkeveense opduwerdag gehouden. Met nog meer kleine
krachtpatsers dan voorgaande jaren. Ook zullen er meerdere grote sleepboten aanwezig zijn die graag hun trots aan het publiek tonen. Vanaf 10.00
uur zal er voor jong en oud van alles te doen zijn op het terrein van Jachthaven Omtzigt
Programma
10.00 uur
11.00 uur
11.30 uur

Inloop
Opening Opduwerdag door Koos Zwarts
Duw- en Trek Wedstrijden voor opduwers (hele dag)
– Rondvaartjes met publiek
– Bezichtiging sleepboten en draaiende motoren
– Demonstraties model opduwers van Duitse vriendenclub
‘Opduwers Eleven’
– Bouwen mini-opduwers voor de kleintjes
– Oude ambachten
– Varen met mini-opduwers van ‘de Watervriend’
uit Friesland
14.00-14.30 uur Optreden Shanty koor ‘Krakend Tuig’
ca. 14.30 uur
Behendigheidswedstrijden
15.30-16.00 uur Optreden Shanty koor ‘Krakend Tuig’
ca. 16.00 uur
Vervolg Behendigheidswedstrijden
17.00 uur
Afsluiting programma met prijsuitreiking

Nieuw in Uithoorn:
Donner City
Regio - Sinds enkele weken vindt
u aan de Dorpsstraat 20 in Uithoorn
geen groentezaak meer, maar Donner City. Een zaak waar u overheerlijke Turkse broodjes, vleesschotels, Turkse Pizza, verschillende salades, tapas, Turkse kaas patat of
een drankje kunt bestellen. Buiten
dat vindt u er ook Turkse specialiteiten en een uitgebreide sortering
gedroogd fruit zoals banaan, lemon,
kiwi, aardbeien, ananas, mango,
cranberry, papaya, appelschijfjes,
cocos mix en nog veel meer. De eigenaar van deze leuke zaak is geen
onbekende voor de Uithoornaar.
Twee jaar stond hij met zijn ‘gele’ wagen tegenover (nu) Coop en
verkocht broodjes Donner. De klanten waren erg blij met deze broodjes en bleven maar vragen waarom
hij en zijn echtgenote geen zaakje
in Uithoorn openden. Toen hen ter
ore kwam dat de Turkse groente- en

fruitzaak er mee stopte, waagde het
echtpaar de stap en nu staan zij samen in de zaak. De eerste reacties
zijn prima. Het is heerlijk, de zaak
ziet er gelikt uit en de bediening is
spontaan, vriendelijk en deskundig.
Pasfoto’s
De zaak is zes dagen per week geopend. Op maandag gesloten. Van
dinsdag tot en met vrijdag open
van 11.00 tot 20.00 uur en op zondag van 15.00 tot 19.00 uur. Maar
u kunt u er ook pasfoto’s laten maken, aangezien er in Uithoorn geen
fotozaak meer is, kunt u uw pasfoto’s ook bij hen laten maken. Dit kan
van dinsdag tot en met zaterdag
vanaf 09.00 uur. Maar vergeet niet:
voor een overheerlijk broodje Donner of een andere Turkse specialiteit moet u vanaf heden bij Donner
City zijn: een ware aanwinst voor
Uithoorn en omgeving!

Sporttas uit auto gestolen
Uithoorn - In de nacht van dinsdag
18 op woensdag 19 augustus is ingebroken in een in de Constantijn Huijgenslaan geparkeerde auto. Om binnen te komen hebben de dieven met

een grote steen een ruit ingegooid.
Uit de wagen is een leren sporttas gestolen met hierin onder andere voetbalschoenen, scheenbeschermers, kleding en een handdoek.

REACTIE VAN EEN LEZER

06 Nieuwe Meerbode

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 betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bezwaren tramlijn
Uithoorn
Naar aanleiding van de discussie
over het mogelijke doortrekken
van de tramlijn naar Uithoorn willen wij, oa. bewoners van Langs
de Baan en Buitendijks, ageren
en zorgen uiten. Onderstaand
schrijven is reeds gedeeld met de
Gemeenteraad van Uithoorn. Het
is niet duidelijk waarom de tramlijn daadwerkelijk dient te worden
doorgetrokken en wat de voordelen zijn. Dat er veranderingen zijn
door de Noord-Zuid lijn en de
functie van Station Zuid is duidelijk, maar dit behoeft niet automatisch te leiden tot het doortrekken van de tramlijn. Een andere motivatie dat de tram een
zgn. toekomst vaste oplossing is
,is een drogredenering. Een dergelijke infrastructuur is duur en
inflexibel waardoor je voor langere tijd gebonden bent aan deze oplossing. Volgens onderzoek
zal de tram ook niet resulteren in
het aantrekken van meer reizigers. Het behandelen van andere
infrastructurele projecten door de
gemeente zoals de bussluis in de
Meerwijk en de discussie rond de
Pr. Irenebrug geven geen vertrouwen in een goed resultaat. De indruk is alsof er niet wordt gekeken naar andere opties om te komen tot een goede ov verbinding
zoals deze thans bestaat met
buslijnen, met resulterende kosten, consequenties, ed. Wij willen
duidelijk aangeven dat wij geen
voorstander zijn van de tramlijn.
Onze motivatie is als volgt
Bereikbaarheid haltes voor
alle inwoners Uithoorn
Met de aanleg van de tramlijn
zullen bushaltes komen te vervallen in overige delen van Uithoorn
om gebruik van de tram te stimuleren. Dit heeft als gevolg dat de
bewoners die verder van de tramlijn wonen verder moeten lopen,
fietsen, etc.. Zeker ook daar er
slechts 2 tot 3 tramhaltes zijn gepland voor heel Uithoorn. Mogelijk gemak en tijdswinst van de
tramlijn zal zo komen te vervallen
en zal stimulering van ov gebruik
niet ten goede komen.
•

• Veiligheid
De tramlijn zal zeker 3 punten
kruisen (Randweg, Bieslook, Aan
de Zoom) welke dagelijks worden
gebruikt door kinderen van de lagere school (en ouders) die van
en naar de Brede School lopen of
fietsen. Dit zijn nu overzichtelijke punten, maar worden dan elke 5-7 minuten gekruist door de
tram. In Amstelveen/Buitenveldert hebben zich meerdere (dodelijke) ongelukken voorgedaan
in de afgelopen jaren met de
tramlijn. Dit risico willen wij niet
in Uithoorn.
• Verkeershinder
Gesteld is dat elke 5-7 minuten een tram zal passeren. Bij de
overweg met de Randweg zal dit

in de spits leiden tot filevorming
die impact heeft tot in de Legmeer als men niet door kan rijden. Een simpele telling rond 8.00
’s ochtends resulteerde in ca. 2025 auto’s binnen 1 a 2 minuten
die dit punt kruisen. Indien men
hier frequent moet stoppen hebben we een hopeloos, dagelijks
terugkerend, verkeersknooppunt
gecreëerd.
•

Impact privacy en
waardedaling woningen
Door het mogelijk doortrekken
van de tramlijn worden de bewoners van ca. 100 woningen langs
de dijk direct gedupeerd door een
vervuiling van hun uitzicht, impact op hun privacy doordat passagiers direct inkijk hebben, geluidsoverlast van tram (naast dat
van reeds veelvuldig laag overkomende vliegtuigen – een andere
grote ergernis). In een aantal gevallen zal de tram direct langs de
tuinen rijden van een aantal huizen in het nieuw aangelegde Buitendijks hetgeen voor deze bewoners natuurlijk onacceptabel
is. Dit zal direct aanleiding geven
tot waardedaling van alle gedupeerde woningen
• Impact landelijk karakter
De tramlijn zal een permanente,
negatieve, impact hebben op het
landelijk karakter van Uithoorn
eo. daar de lijn gepland is door de
polder en bestaande groene stroken. De bijbehorende infrastructuur van palen en leidingen is
geen verfraaiing van de leefomgeving en valt ook moeilijk (kosten) of niet weg te werken door
schermen ed..
• Storingsgevoeligheid
Bij een ongeval of storing is de
afhankelijkheid van de lijn dusdanig dat er geen ov verbinding meer is met Amstelveen ed.
waardoor de impact groot zal zijn.
• Aantrekken criminaliteit
De tramlijn zal mogelijk voor criminelen een makkelijke manier
van reizen zijn vanuit Amsterdam
eo. richting Uithoorn. Concluderend stellen wij dat de negatieve
impact van een mogelijke tramlijn
dermate groot is voor een groot
deel van de bewoners van Uithoorn, en voordelen niet duidelijk , dat de gemeente dient af te
zien van het doortrekken van de
tramlijn en te kijken naar de overige alternatieven voor een goed
en veilig openbaar vervoer.
Om te ageren tegen de Uithoornlijn kunt u de petitie http://geenuithoornlijn.petities.nl/ ondertekenen
Met vriendelijke groet,
Menno van Lit & Wim Grosheide
namens bewoners Langs de Baan,
Buitendijks, Bieslook, In het
Midden.

HELP DIEREN IN NOOD,

OOK BIJ U IN DE BUURT
HELP DIEREN IN NOOD,

OOK BIJ U IN DE BUURT

www.dier.nu
www.dier.nu
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Het was weer groot feest in winkelcentrum
Zijdelwaard met Kids Day
Regio - Zaterdag middag jl was het weer groot feest in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. Het was Kids Day. Ieder jaar organiseren de winkeliers van dit winkelcentrum de eerste zaterdag na het begin van het nieuwe
schooljaar. Het is dan echt de dag voor de kinderen. met Lego-wedstrijden,
radiografische autoracebaan, glittertattoos en hairextensions en workshops
tekenen en kleien, schminken, ballonmodellen maken enz, enz. En het was
weer een succes. Vanaf het begin 123.00 uur, tot ruim na vieren was het een
gezellige drukte met veel, heel veel kinderen die genoten.
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Start nieuw seizoen in
buurthuis Ponderosa
Regio - In de nu bijna afgelopen zomerstop van Buurthuis Ponderosa is
hard gewerkt om aan het begin van
het nieuwe seizoen 2015-2016 een
eigen website online te hebben.
En dat is gelukt: vanaf woensdag 26
augustus kunt u op www.buurthuisponderosa.nl o.a. de volledige agenda van alle activiteiten in het buurthuis vinden. Op de website komen
verder nog diverse onderwerpen
aan bod, waaronder een uitgebreide “Archief-pagina”. In het “Gastenboek” kunt u eventueel een reactie achterlaten. Zo is in de agenda te lezen dat op maandagmiddag
31 augustus om 13.30 uur de kaarten weer op tafel komen voor de
eerste van de wekelijkse klaverjasmiddagen op de maandag. De eerste weken is het nog “vrij” klaverjassen, vanaf oktober gaan de punten
weer meetellen voor de competitie,
maar meedoen aan deze competitie
is géén verplichting. Het inschrijven

begint om 13.15 uur, de kosten zijn
2,00 p.p., inclusief 1 x koffie of thee.
Ook de diverse andere (biljart-)
clubs en verenigingen starten vanaf 31 augustus weer met hun activiteiten in Ponderosa. Uitzondering
hierop is Biljartclub Cyclus die op
donderdag 24 september weer van
start gaat. De eerste van de klaverjasavonden op vrijdag staat gepland
voor 4 september a.s. en dan om de
14 dagen. De aanvang is 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur. Ook
voor de vrijdagavond geldt: u hebt
géén competitieverplichtingen!
De kosten zijn 2,00 p.p., inclusief 1x
koffie of thee. De vrijwilligers van
Ponderosa staan klaar om het de
bezoekers van alle activiteiten weer
naar de zin te maken.
Buurthuis Ponderosa (tel. 0297560204) is gelegen aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Het gebouw is
goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Nieuws van Cursusproject
De Ronde Venen
Regio - De scholen hier zijn weer
begonnen en ook het Cursusproject start met het nieuwe cursusprogramma. De gezellige cursusmarkt
is op vrijdag 4 september, zoals altijd in de Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Veel docenten zijn aanwezig om te
vertellen over de door hen te geven cursus/lezing/workshop etc. De
markt is de eerste gelegenheid om
in te schrijven. Inschrijvingen die
al zijn gedaan via de website worden op volgorde van binnenkomst
na de markt verwerkt. Ook daarna
kan nog via de website ingeschreven worden op die cursussen die
nog niet zijn volgeboekt. Het is handig om van te voren een inschrijfformulier van de website te downloaden, in te vullen en mee te nemen
naar de markt. Dan hoeft het gele
machtigingsformulier, dat voor iede-

re cursist gehaald moet worden bij
de betreffende docent, niet meer ingevuld te worden. U levert dan beide formulieren in bij de inschrijftafel in de centrale hal. Voor maximaal
2 personen kan ingeschreven worden, maar voor iedere persoon is
een geel machtigingsformulier nodig. Kijkt u goed naar het nummer
van de cursus van uw keuze. U kunt
dan gemakkelijker de bewuste docent vinden. Er is een balie waar de
gele formulieren worden uitgereikt
voor de cursussen van de docenten
die niet aanwezig kunnen zijn op de
markt.
Het cursusoverzicht + informatie vindt u op: http://www.cursusproject.nl/rondevenen.htm.
Stuur
een mailtje naar hetvolgende adres
stichtingcursusproject@gmail.
com als u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Tot ziens op 4 september!

Zaterdag 29 augustus:

Regiobank Shantyfestival
Vinkeveen 2015

Danscentrum Colijn start
met open lesweek!
Regio - Het nieuwe dansseizoen
staat weer voor de deur en dat betekent bij Danscentrum Colijn dat er
weer volop mogelijkheden zijn om
lessen uit te proberen. Vanaf vrijdag
11 september t/m vrijdag 18 september is er een Open Lesweek. Iedereen die belangstelling heeft mag
alle lessen proberen die hen leuk
lijkt. Er zijn lessen voor kinderen
vanaf 3,5 jaar waarin de allerkleinsten op een speelse manier in aanraking worden gebracht met dans
t/m superleuke jazz lessen voor volwassenen. Daar tussenin heel veel
keus voor kids en tieners; popshowdance, hiphop, modern, klassiek,
boys only. Er zijn lessen voor leerlingen die het gewoon leuk vinden
om een uurtje in de week te dansen
maar er zijn ook lessen voor leerlingen die meer uitdaging zoeken en
soms zelfs wel 3 keer in de week
willen dansen en waarbij iets meer
van hen wordt gevraagd.
Nieuw
De lessen worden gegeven door
leuke, HBO opgeleide, docenten die
allemaal weer staan te trappelen

om er samen een supertof dansseizoen van te maken. Met natuurlijk
de afsluiting in juni; de Theatershow
2016. Danscentrum Colijn is ook geselecteerd om de Telekids musicalschool (voor kids tussen de 4 en 10
jaar) en RTL Talent Academy (10 tot
18 jaar) te mogen vertegenwoordigen. Deze lessen vinden plaats
bij Colijn maar de inschrijvingen
en administratieve afwikkeling lopen via Telekids. Ook voor deze lessen is de docent inmiddels bekend;
Jeroen Heiliegers. Jeroen is afgestudeerd aan het Conservatorium
Haarlem afdeling Musicaltheater.
Tijdens deze lessen ligt de nadruk
om zang, spel en dans en wordt
afgesloten met een Winteruitvoering op de leslocatie en de Zomeruitvoering vindt plaats in Theater
De Flint in Amersfoort. Let op: voor
de proeflessen op vrijdag 11 september moet men zich opgeven via
www.telekidsmusicalschool.nl. Voor
open lessen bij Colijn hoeft men
zich niet apart op te geven. Meer informatie omtrent de open lesweek,
docenten, lesrooster en tarieven:
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Meester Jan van o.b.s
Toermalijn met pensioen
Regio - Na een lange onderwijscarrière in Uithoorn gaat meester Jan Outshoorn op 1 september
2015 met pensioen. Vele jaren heeft
hij als groepsleerkracht gewerkt in
de bovenbouw van o.b.s. Toermalijn,
waarvan de laatste jaren in groep 7.
Daarnaast was hij tot vorig schooljaar de ICT-er van de school en
zorgde hij er voor dat nieuwe ontwikkelingen op dit gebied werden
geïntroduceerd en voor de kinderen in alle groepen de juiste computerprogramma’s beschikbaar waren.
Vóór de zomervakantie hebben de
kinderen van o.b.s. Toermalijn al afscheid van de meester met “de cowboyhoed” kunnen nemen.

Woensdag 1 juli ging hij de klassen
rond en werd hij door de kinderen
getrakteerd op allerlei acts en lieve woorden. Dinsdag 1 september
gaat hij echt met pensioen en hopelijk gaat hij heel lang van zijn welverdiende vrije tijd genieten. Meester Jan kan en mag met trots terugkijken op een prima loopbaan in het
onderwijs waarbij hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
ontwikkeling van onze school en de
opvoeding en ontwikkeling van onze leerlingen. Kinderen, ouders en
leerkrachten van o.b.s. Toermalijn
bedanken hem voor zijn humor, inzet en collegialiteit en wensen hem
het allerbeste toe!

foto’s uit de diverse rubrieken op
de site www.de-kwakel.com. Noteert u maar vast in uw agenda: vrijdag 25 september en vrijdag 9 oktober, 19.30 uur in het dorpshuis. Aanvang 19.30 uur; zaal open 18.30 uur.
Entreekosten: 5,00 incl. een kopje
thee of koffie. Kaarten kunt u vanaf heden bestellen bij Dirk Plasmeijer, tel. 0297-563335 (’s avonds tussen 17.30-18.30 uur) of via de mail:
dp@de-kwakel.com. Stichting De
Kwakel Toen & Nu.

Een nieuwe seizoen vol
muziek, theater en dans!
Regio - Volgende week start Stichting Kunst Rond de Venen het nieuwe lesseizoen vol met muziek, theater en dans. De docenten zijn druk
bezig met alle voorbereidingen om
weer een jaar vol inspiratie te bieden aan de cursisten, scholen en
andere samenwerkingspartners.

cellolessen aan. Alle informatie over
de lessen is te vinden in de nieuwe
brochure. Deze is binnenkort verkrijgbaar bij de bibliotheken in de
gemeente De Ronde Venen. Like
ons op Facebook voor alle recente
ontwikkelingen: www.facebook.nl/
kunstronddevenen. En… kom langs!

Dit jaar zijn er naast de reguliere muziek-, theater-, en danslessen een aantal nieuwe docenten die
zich hebben aangesloten bij het docentencollectief. De theaterafdeling is flink uitgebreid met wekelijkse lessen in musical en bewegingstheater. Maar ook op muzikaal vlak
zijn er uitbreidingen. Kunst Rond de
Venen biedt nu ook vioollessen en

Plezier
In de lessen gaan plezier en ontwikkeling hand in hand. Er is aandacht voor de individuele ontwikkeling, voor samenspel en samenleren. Kunsteducatie richt zich op
de motorische-, sociaal- en emotionele-, cognitieve- en de expressieve ontwikkeling. Het is een belangrijk onderdeel van de persoon-

De deelnemende koren
in Vinkeveen zijn:
Shantykoor de Marconisten
uit Leimuiden
Opgericht in 2002. Dit koor bestaat
uit 40 zangers begeleid door 5 gastvrouwen. Ze worden muzikaal ondersteund door 3 accordeonisten,
banjo, contrabas en een sousafoon.
Landelijk bekend koor met jaarlijks
maar liefst zo’n 40 optredens, hebben 4 CD’s uitgebracht. Hun eigen
festival is op zondag 13 september.
Shantykoor Almere uit Almere.
Dit koor is opgericht in 2001 en bestaat uit 45 zangers en deze worden begeleid door 4 accordeonisten, 2 gitaren en een concert trom.
Zijn in het bezit van 1 CD. Op zondag 6 september het eigen festival
met cultuurmarkt in Almere Haven.
Mannenkoor de Poortzangers
uit Woudenberg
Opgericht in 2001. Het grootste op
het festival aanwezige koor met 60
zangers. Zingen hoofdzakelijk Nederlandstalig van smartlap tot zeemanslied. De begeleiding bestaat

uit 4 accordeonisten, contrabas,
concerttrom en grote trom. Een korenfestival in Woudenberg op zaterdag 5 september.
Shantykoor de Turfschippers
uit Vinkeveen
De organisator van dit zangfestijn
en opgericht in 2008. Het koor bestaat uit 45 leden incl. de techniek
en 2 dames voor de verzorging. Muzikaal word het begeleid door 2 accordeons, gitaar, toetsenist, concerttrom en grote trom. Er wordt
zo’n 20 tot 25 keer per jaar opgetreden. De koorleden komen uit de gemeente de Ronde Venen. De thuisbasis is Vinkeveen.
Programma
11.50 uur, opening door Nancy van
Rijn directeur Regiobank Vinkeveen
12.00-12.30 uur:
Shantykoor de Turfschippers
12.40-13.10 uur:
Mannenkoor de Poortzangers
13.20–13.50 uur:
Shantykoor Almere
14.00–14.30 uur:
Shantykoor de Marconisten
14.40–15.10 uur:
Shantykoor de Turfschippers
15.20–15.50 uur:
Mannenkoor de Poortzangers
16.00–16.30 uur:
Shantykoor Almere
16.40–17.10 uur:
Shantykoor de Marconisten
17.20 uur: finale met 4 koren
17.35 uur: einde festival
Op het plein is er volop mogelijkheid
aanwezig voor een hapje en een
drankje. Ook is er gezorgd voor een
aantal zitplaatsen en voor de kinderen een springkussen. Ook worden er tenten geplaatst. Dank zij de
sponsors is het festival gratis te bezoeken. Bij slechte weersomstandigheden kan er uitgeweken worden naar cultureel centrum de Boei.

Muzieklessen vanaf 3 jaar!
Regio - De zomervakantie nadert
zijn einde, tijd om misschien iets
nieuws op te pakken. Vanaf zaterdag 12 september geeft Anneke van
der Lee weer twee korte cursussen
muziek voor kinderen van 3 tot 7
jaar. Bij “een koffer vol muziek!” maken de kinderen spelenderwijs kennis met de eerste domeinen binnen de muziek. Bij muziek & beweging 1 zijn de lessen al wat serieuzer. Er wordt gewerkt aan zang en er
wordt kennis gemaakt met het notenschrift. Ook voor piano- en zangles kunt u terecht bij Anneke van

Nostalgische avonden
Regio - Stichting De Kwakel Toen &
Nu organiseert ook dit jaar weer een
Nostalgische Avond in het dorpshuis De Quakel. En ook nu weer
op twee avonden met een identiek
programma. Het dorpshuis was vorig jaar beide avonden weer helemaal uitverkocht en beide avonden
waren de oh’s en de ah’s en kreten
van herkenning niet van de lucht.
Het programma zal een mix zijn van
nog niet eerder op de site gepubliceerde foto’s, filmisch materiaal en

Regio - Op zaterdag 29 augustus
vind het 3e Shantyfestival plaats op
het Boeiplein in Vinkeveen. Uit de
eerste twee voorgaande afleveringen bleek dat dit oergezellige festival een schot in de roos was . Vele toeschouwers, zo’n achthonderd,
vonden vorig jaar de weg naar het
prachtig aangeklede muziekplein
waar gerenommeerde koren het publiek verraste met zowel luisterliedjes als vertrouwde meezingers.
Zeemans liederen zijn sinds de opkomst van de groep Ancora uit Volendam bezig aan een opmars. Ook
de jongere hebben de ‘moderne’
zeemansnummers omarmd en bezoeken steeds meer de festivals.
Veel koren spelen hier op in en vernieuwen regelmatig hun repertoire.

der Lee. De korte cursussen vinden plaats op de zaterdagochtend.
De eerste les start op 12 september,
de laatste op 3 oktober. Een koffer
vol muziek: 9:30-10:10 u. Muziek &
beweging 1: 10:30-11:10u. Locatie:
Basisschool de Fontein, Johan van
Renessestraat 14 Kijk voor meer informatie op ww.basismuziek.nl of
neemt contact op met Anneke van
der Lee info@basismuziek.nl
Let op: De lessen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Deze moeten uiterlijk 3 september binnen zijn.

Loten te koop voor onderhoud
Ontmoetingskerk
Regio - Voor het onderhoud van het
monumentale gebouw en Bevingtonorgel van de Ontmoetingskerk aan
de Dorpsstraat in Wilnis worden
weer loten verkocht. Ook dit jaar zijn
de prijzen niet mis dankzij de vele
sponsors. Wat dacht u van een omafiets van Blom & Blom, een zilveren
sieradenset van juwelier Nant Hartel, een terrasverwarmer van Expert
enz. De loten kosten EUR 5 per stuk
en zijn te verkrijgen bij Schilderswinkel Van Harberden, Herenweg
48 en Juwelier Nant Hartel, Raad-

huisstraat 11. Ook kunt u bellen met
Willem Engel, tel. 282009. Natuurlijk kunt u tijdens de Najaarsmarkt
op 12 september uw loten kopen in
een kraampje van de Ontmoetingskerk. De trekking vindt plaats op 14
november 2015 om 20.00 uur in gebouw De Schakel, Dorpsstraat 21 a
in Wilnis. Mede dankzij uw bijdragen hebben we in de afgelopen jaren bij voorbeeld de fundering kunnen verbeteren, waardoor iedereen
nog lang van dit mooie gebouw en
dorpsgezicht kan genieten.

lijke en algemene ontwikkeling van
kinderen, jongeren en volwassenen. Naast het leren van vaardigheden stimuleert kunsteducatie creativiteit en verbeelding. Kunsteducatie maakt kinderen, jongeren en volwassenen meer bewust van zichzelf, hun achtergrond en de wijze
waarop ze daarin verschillen van en
overeenkomen met elkaar. Ze leren
samen te werken binnen een gegeven tijdspanne, leren feedback te
ontvangen en leren te presenteren.
Stichting Kunst Rond de Venen is

voor kunsteducatie een spin in het
web voor de gemeente, voor scholen, brede scholen, amateurkunstverenigingen en particulieren. Ze
vormt een basisvoorziening met
zelfstandig werkende docenten, die
samen garant staan voor een breed
palet van betaalbare en goede kunsteducatieve activiteiten.
Meer info: zie advertentie elders in
deze krant. Stichting Kunst Rond de
Venen. www.kunstronddevenen.nl.
admin@kunstronddevenen.nl. of tel.
0297-520110 (ma & do).

Schilderen in Atelier de
Penseelstreek
Regio - De vakantie is weer bijna
voorbij en zoals altijd starten in Atelier de Penseelstreek in september
de schildercursussen weer. Het vorige seizoen werd er een serie van
vijf lessen aangeboden en – omdat veel mensen dit aangesproken
heeft – gaan we daar mee door. Deze cursus is geschikt voor beginners
en gevorderden. Voor kinderen van
8 tot 12 jaar zal er een korte cursus van 3 lessen gegeven worden.
Het materiaal voor de kindercursus
is bij het cursusgeld inbegrepen en
we werken zowel met schilder- als

met tekenmateriaal. De groepen zijn
klein (maximaal 8 leerlingen) waardoor er veel gelegenheid is voor
persoonlijke aandacht.
Alle lessen worden gegeven door
een bevoegd docent, die al meer
dan 20 jaar les geeft. Je kunt je
reeds nu opgeven voor een cursus
via de website www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
De lessen worden gegeven in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan
16 te Uithoorn. Voor meer informatie
kijkt u op de website of kunt u bellen 0297540444.
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de omgeving. Een uitgekiende mix
van speciaal ontwikkelde plantensoorten die door hun fijne beharing
een zeer grote bijdrage leveren aan
de afvang van fijnstof en en passant
de grootste leverancier van groene massa gaat worden voor de biovergistingsinstallatie die bij Schiphol gaat verrijzen. Dit project trekt
wereldwijd interesse en kan door
de vraag naar dat specifieke plantmateriaal een boost gaan opleveren
voor de in onze regio verkommerende tuinbouwsector. De dag eindigt
rond 20.30 uur.

‘In den Ossewaerd’ ontvangt
Kwakelse ondernemers
Regio - Op 18 september vanaf 16.00 uur vindt in de net in gebruik genomen kookstudio annex
bed & breakfast aan de Vuurlijn een
nieuw evenement plaats. De ondernemers van alle in De Kwakel gevestigde bedrijven, lid of geen lid
van de Kwakelse Ondernemersvereniging, zijn uitgenodigd voor de
eerste Kwakelse Ondernemersdag.
Hoofddoel van deze bijeenkomst is
de ondernemers met elkaar in contact te brengen, gelegenheid bieden
tot netwerken. Rond 18.00 zullen eigenaren Rens Jan en Marleen Ossewaarde en hun team de ondernemers een verrassend driegan-

gen buffet voorschotelen. ‘Ik denk
dat De Kwakelse ondernemers veel
meer voor elkaar kunnen betekenen
dan tot nu toe het geval is,’ aldus
voorzitter van de Ondernemersvereniging De Kwakel Wim van Scheppingen. ‘Vandaar dat we deze dag
organiseren, mede ingegeven door
de opening van deze bijzondere, in
het oog springende onderneming,
de parel van het Vrije Noortveen.
Wel voor uiterlijk 6 september opgeven door een mailtje naar ondernemersdag@kwakelseondernemersvereniging.nl
Vanaf 16.00 is de ontvangst, waarna voorzitter Van Scheppingen de

middag rond 16.30 zal openen. Verder zal eigenaar Rens Jan u vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren in hun onderneming en later die
dag ook rondleidingen geven door
het gebouw. Een andere spreker is
oud-Kwakelaar Ton van Oostwaard.
Hij komt vertellen over het concept
dat hij ontwikkeld heeft. Een nieuwe invulling van de Stelling van Amsterdam, waar de Vuurlijn onderdeel
van is: geen toeval dus dat Ton hier
zal aanschuiven. Om kort te gaan,
de honderdjarige Stelling krijgt een
groene invulling en gaat daarmee
rolmodel staan voor het gebied binnen de Stelling, Amsterdam en wij-

‘Het is onze bedoeling van deze ondernemersdag een jaarlijks terugkerend evenement te maken,’ aldus bestuurslid Wout van Tol. ‘De
middag is geheel gratis, maar wordt
toch door de ondernemers zelf betaald. Elk bedrijf draagt een heffing van tien procent af bovenop
de OZB aan de gemeente Uithoorn.
Dit komt in een potje genaamd ondernemersfonds terecht. Voor speciale acties en evenementen zoals
de Sinterklaasintocht, onlangs de
bloemrijke aankleding van ons dorp
en voor deze middag kan een beroep gedaan worden op dit fonds.
Het ingehouden geld komt dus nagenoeg in zijn geheel ten goede
aan het gebied waarin het geheven is. We weten alleen niet of dit
fonds eeuwig blijft bestaan, vandaar dat het zaak is dat de ondernemers van De Kwakel zich aansluiten bij de Ondernemersvereniging
zodat een dag als deze ook in de
toekomst georganiseerd kan worden. Bovendien is de vijftig Euro die
dat per jaar kost maar een minimale
investering voor het profijt dat men
hier van kan hebben.’ Meer informatie over de ondernemersdag van 18
september kunt u vinden op http://
kwakelseondernemersvereniging.nl
Meer informatie over het initiatief
van Ton van Oostwaard is te vinden
op www.stelling2.0.nl

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Weer een excoot!
Na de eerdere explosie van Halsbandparkieten en Rivierkreeften, lijkt
nu ook de schildpad zijn of haar intrede in onze omgeving te hebben gedaan. Tot grote verbazing van deze jonge Meerkoet zit er ineens een grote schildpad op het oude nest te zonnen (echt inclusief
regelmatig keren om alzijdig op te warmen). Gespot in een sloot in
Meerwijk-Oost.
Chiel Huisman uit Uithoorn

Vossenjacht Kwikstaart groot succes!
Regio - De grote vakantie is voorbij
en bijna alle kinderen van de Kwikstaart hadden erg veel zin om weer
te beginnen met een nieuw school-

jaar. Dit jaar maakten de leerlingen op een bijzondere manier kennis met de juffen en meesters: een
echte vossenjacht! De kinderen van

groep 1 t/m 4 moesten in de wijk
naast het schoolgebouw op zoek
naar leerkrachten. Geen eenvoudige taak, want ze hadden zich goed

verstopt en ze hadden iets bij zich
dat te maken had met een dier. De
kinderen moesten vervolgens raden
om welk dier het ging. Bij het juiste
antwoord kregen de leerlingen een
puzzelstukje. Eenmaal op school
konden alle stukjes op een vel papier geplakt worden en kwam er
een foto van alle leerkrachten van
de Kwikstaart tevoorschijn. Daarna
werd het tijd voor een heerlijk koel
glaasje limonade voor de kleintjes
en een kopje koffie voor alle vaders
en moeders.
Aan de enthousiaste reacties van
de kinderen en ouders was goed te
merken dat de opzet geslaagd was:
op een leuke manier kennis maken
met alle leerkrachten van de Kwikstaart!

Krant ‘Ride for the Roses’
Regio - De vrijwilligers van de Ride for the Roses doen er alles aan
om het grote fietsevenement dat op
6 september gehouden wordt onder
de aandacht te brengen bij zoveel
mogelijk mensen. Doel is om gezamenlijk veel geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding. Met z’n allen fietsen voor het behandelen van
huidkanker, want daar gaat de op-

brengst van dit jaar naar toe. Het
zal niemand ontgaan zijn dat er op
verschillende plekken in Aalsmeer,
Kudelstaart en omgeving posters, stickers en spandoeken hangen en dat rode fietsen het straatbeeld opvrolijken. In Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en Amstelveen
krijgen alle huishoudens en bedrijven deze dagen de speciale Ride

for the Roses-krant door hun brievenbus. Daarin staat praktische informatie over de dag zelf voor deelnemers, toeschouwers en inwoners.
Want ook de wegafsluitingen zijn
vermeld. In de krant komen sponsors aan het woord, maar ook vrijwilligers en deelnemers. Zij vertellen wat hun drijfveer is om mee te
fietsen op 6 september. Ook Rideambassadeurs Joop Zoetemelk en
Frits Barend hebben hun bijdrage
geleverd en er wordt uitgelegd waar

Wie of wat is Soos “De Cirkel”
Regio - Dinsdag 1 sept. gaan de
deuren van gebouw Immitsj weer
open voor Soos “De Cirkel”. (Soos
voor mensen met een verstandelijke beperking). Het nieuwe seizoen
gaat van start. De Vrijwilligsters zijn
er helemaal klaar voor en zitten vol
met nieuwe ideeën. Er zal van alles te doen zijn zoals: Darten, sjoe-

len, kaarten, crea, muziek en diverse
cursussen. Voor het darten zijn wij
op zoek naar een vrijwilliger. Heb je
interesse bel naar de coördinator
8 sept. start de workshop dansen
onder leiding van twee medewerkers van Dansschool Nicole. Eens
in de twee maanden is er een discoavond. En natuurlijk in december

een kerstdiner wederom gesponsord en geheel verzorgd door de
Rotary Menigeen zal misschien vragen wie of wat is Soos “De Cirkel”
Soos “De Cirkel” is een Soos voor
mensen met een verstandelijke beperking. Elke dinsdagavond is er in
gebouw Immitsj van Ajoc een soosavond Op deze avonden worden er

de opbrengst uit Aalsmeer aan de
besteed wordt. De krant is gefinancierd door het lokale bedrijfsleven.
Heeft u de krant deze week niet
ontvangen? Dan kunt u een exemplaar ophalen in het gemeentehuis
van Aalsmeer, Amstelveen of Uithoorn. Ook in de verschillende bibliotheken en VVV-kantoren kunt u terecht. De krant is ook digitaal te lezen via http://www.themanieuws.nl/
app/publication/ERFR151. Of via de
website www.ridefortheroses.nl.
verschillende activiteiten georganiseerd. Heb je interesse, weet je iemand voor wie dit leuk zou kunnen
zijn, of zijn er vragen neem dan contact op met Angela van Adrichem
tel. 0623937815. Zij is coördinator
van Soos “De Cirkel” en kan op al je
vragen een antwoord geven. Mailen
mag ook adrichem74@kpnmail.nl
Je kan op dinsdagavond vanaf 19.30
langs komen in gebouw Immitsj
Windmolen 75 Mijdrecht.

Openbare audities voor
zangers KNA concert
Regio - Op dinsdag 15 en 22 september zijn de auditites voor de zangers die zich hebben aangemeld
voor deelname aan het concert op
7 november a.s.: A Music Night Out:
Orkest en Zang in De Schutse. Ruim
20 auditanten hebben zich aangemeld in de leeftijd varierend van 12
tot 77 jaar. Het KnA orkest is heel blij
met zo’n grote interesse. Tijdens de
audities moeten de zangers kiezen
uit Pie Jesu of O Mio Babbino Caro
voor het klassieke onderdeel en uit
House for sale en Don’t Cry for me
Argentina voor het onderdeel populaire muziek. De beste zangers en
zangeressen zullen worden uitgenodigd om samen met het orkest te
gaan repeteren voor het concert op
7 november. De audities zijn openbaar en dus toegankelijk voor familie, vrienden en belangstellenden. Er
wordt geauditeerd op 15 en 22 september vanaf 19.45 uur en voor het
publiek wordt natuurlijk extra ruimte
gemaakt in het KnA muziekgebouw.

Open Dag KnA
Speel je nog geen instrument maar
lijkt het je leuk kennis te maken met
de verschillende instrumenten en de
docenten? Kom dan naar de open
dag op zondagmiddag 13 september tussen 14.00 en 17.00 uur. Er
zijn veel verschillende instrumenten vertegenwoordigd; drums, klarinet, dwarsfluit, hobo, piano, trompet, saxofoon, tuba, trombone, cello,
keyboard en andere instrumenten.
Het leuke van muziek maken is dat
je er nooit te oud of te jong voor
bent.
Iedereen kan het leren. Wanneer
men een jaar les heeft gehad kan er
al worden meegespeeld in het opleidingsorkest. Speelt u al een instrument? Kom dan eens kijken bij
een van de repetities. Er zijn zeker
nog plaatsen voor hobo, hoorn, fagot, bas-klarinet, trombone en euphonium. Muziek maken is leuk. Samen muziek maken is nog leuker!
Meer info: www.kna-uithoorn.nl

Vita Welzijn
Regio - Donderdagavond 3 september hebben we gastspreker Sjef
van Bommel en auteur van het boek
“Ik ben niet kwijt”.
Thom en Sjef zijn dertig jaar samen als blijkt dat Thom aan het dementeren is. Langzaam ziet Sjef zijn
bruisende, intelligente en sociale partner veranderen in een onzekere en opvliegende man. Hij raakt
hier aanvankelijk door in verwarring,

tot hij begrijpt dat er echt iets mis
is met Thom. Misschien heeft u het
boek gelezen. Een mooie gelegenheid de auteur te ontmoeten, horen
hoe hij deze periode heeft beleefd.
Ervaringen uit wisselen met elkaar
als mantelzorgers.
Datum: donderdagavond 3 september in Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 Uithoorn. Tijd: inloop
vanaf 19.00 uur, aanvang gastspreker: 19.30 uur-21.00 uur.

NVVH Vrouwennetwerk
Regio - De NVVH bestaat dat nog?
Dat is toch iets uit de vorige eeuw?
Maar de NVVH is met haar tijd meegegaan, dat blijkt ook uit de naamtoevoeging ‘Vrouwennetwerk’. Al jaren houden we ons niet meer bezig
met bijv. de kwaliteit van een wasmiddel, maar richten we ons op de
moderne vrouw die midden in de
maatschappij staat. De afdeling Uithoorn is een actieve en bloeiende/
groeiende afdeling met ruim 180
vrouwelijke leden in de leeftijd van
55 tot 90 jaar. Na de zomerstop in de
maanden juni, juli en augustus zijn
we met de NVVH Vrouwennetwerk

afdeling Uithoorn weer van start
gegaan met allerlei activiteiten. Wij
bieden onze leden interessante, culturele, sportieve en gezellige bijeenkomsten. Vaste onderdelen vormen
badminton, conditietraining, leeskring, museumbezoek, bridge en
het gezamenlijk koffiedrinken/eten.
Daarnaast zijn de diverse commissies er weer in geslaagd interessante excursies en lezingen te organiseren. Wilt u meer weten over
lidmaatschap en/of deelname dan
kunt u contact opnemen met Joke
Wielage tel. 563395 of bij Greet van
Zelst, email gvzs@caiway.net
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Stapeldichten maken

Jubileum bermenduikers

Regio - Tijdens de Open Dag van
de Willistee, 29 augustus, is de Bibliotheek Wilnis geopend. In de Bibliotheek zijn diverse activiteiten. Voor
kinderen is er een leuke speurtocht
en een kleurplaat. Daarnaast is er
de mogelijkheid om stapeldichten
te maken. Met de titels op de ruggen van de boeken kunnen mooie
gedichten gemaakt worden. Nog
geen lid? Tijdens de Open Dag kunt

Regio - Wandelvereniging de Bermenduikers, welbekend in De Kwakel en omstreken, vierde afgelopen
zondag hun 15-jarig bestaan. Niet
alleen wandelen deze dames en
heren met elkaar, zij staan ook onvoorwaardelijk klaar voor elkander,
en wat met een grap begon is uitgegroeid tot een hechte club.
De feestcommissie had een gezellige wandeltocht georganiseerd
waarbij de sponsors van de club
waaronder Ron Schiedon en Mathijs en Arnoud van der Knaap van
Kwekerij de Noordpoel, alsmede de
onmisbare partners van de cluble-

u lid worden voor een speciaal tarief. Wordt u op 29 augustus lid van
de Bibliotheek dan krijgt u een standaardabonnement, voor de prijs van
een klein abonnement. Dat scheelt
21,00! Dat is makkelijk kiezen voor
de Bibliotheek!
Deze aanbieding geldt uitsluitend
in de Bibliotheek Wilnis. Meer informatie over lid worden en tarieven
vindt u op www.bibliotheekavv.nl.

15

den waren uitgenodigd om deel te
nemen. Het weer was optimaal om
te wandelen, en met de onderweg
aangeboden lekkernijen was het
goed te doen, ook voor de gastlopers. De wandeling werd feestelijk
afgesloten met een duik in de Westeinderplas en een overheerlijke barbecue. Met recht kan worden terug
gekeken op een geslaagde dag en
kijken we alweer vooruit naar het
nieuwe seizoen, welke weer geopend zal worden na de Kwakelse kermis met een etappe van het
Pelgrimspad wat vast ook weer een
mooie wandeltocht zal worden.

Zanggroep Musica weer
van start!

Filmavond Genesius
Regio - In 2014 speelde Toneelvereniging Genesius uit De Kwakel “De
Noodzaak”. Een stuk speciaal geschreven voor het 85 jarig jubileum door Sylvia Broos en Hans van
Putten. Voor zowel spelers als toeschouwers een bijzonder stuk dat
zich afspeelde in Café De Noodzaak. Deze voorstelling is gefilmd
door vader en zoon Henk en Michel

Regio - Na een zomerstop gaat
zanggroep Musica op 2 September aanstaande weer van start met
alweer het derde seizoen. Een seizoen van zangvreugd met liederen
uit operettes, wat musical en Nederlandstalige nummers. Een aantal concerten staat alweer op de
planning. Zanggroep Musica geeft
namelijk concerten in verschillen-

de bejaardenhuizen en zorgcentra.
De mensen zijn altijd enthousiast en
zingen of deinen vaak lekker mee.
Kortom weer een mooi seizoen voor
de boeg!
Mocht u ook interesse hebben voor
een optreden bij u, kijk dan op de
website www.zanggroepmusica.nl
en neem contact op of bel: 0297563177.

Filius. Genesius nodigt u van harte uit om te komen kijken naar “De
Noodzaak” the movie..Bent u geweest en wilt u het nog eens terugzien? Had u willen komen, maar is
het toen niet gelukt? Op vrijdag 28
augustus, in dorpshuis De Quakel,
zaal open om 19.30, start film 20.15
uur. Entree is gratis, consumpties
voor eigen rekening.

Fons Fortier winnaar van
Hein Pieterse bokaal

Repair Café gaat weer starten!
Regio - Repair Café Uithoorn (RCU)
is gestart op woensdag 5 maart
2014. Ze hebben, sinds de start, tot
nu toe ongeveer 350 bezoekers met
defecte spullen in onze “reparatiesaloon” verwelkomd. Elke 1e en 3e
woensdagmiddag tussen 13.00 en
16.00 uur hebben de inwoners van
Uithoorn e.o. samen met de medewerkers kunnen onderzoeken of
het meegenomen voorwerp gerepareerd kan worden. Diverse vakkundige medewerkers zijn aanwe-

zig, ook staat koffie/thee en koek
klaar voor de gasten. Koffiezet automaten, kunstwerken, kapot ijzer/
koper draadwerk , fietsen, truien,
CD/DVD spelers, laptop en rollators gaan vaak met de tevreden eigenaar weer in betere staat de deur
uit. Na een stop in de maanden juli en augustus starten we weer op
Woensdag 2 september, zelfde tijd
en plaats: Locatie ‘t Buurtnest te
Uithoorn, aan de Arthur van Schendellaan 59, 1422 LB.

Oplegger met cabrio weg
Uithoorn - Op woensdag 19 augustus is uit de Roland Holstlaan
een oplegger met hierop een Volkswagen cabrio gestolen. De oplegger is van een bedrijf uit Vijfhuizen.

Kenteken is 18-VN-GZ. Kenteken
van de cabrio is TV-XN-42. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

BBQ Aalberselaan
Regio - De bewoners van de Treublaan en de Aalberselaan hadden
afgelopen zaterdag een buurt bbq,
het bleek tevens een lustrum te zijn
het was voor de tiende maal dat dit
georganiseerd werd. Dit jaar waren
Marion en Sabrina de organisatoren
en ze hadden er weer een echt feest
van gemaakt een springkussen, ijscocar, een mooie zonnige dag en
als verassing een echt optreden
van twee talenten van de Treublaan.

Esmee en Tess hadden weken geoefend op danspasjes,teksten en
acrobatiek en het optreden was een
daverend succes mede door dat
John de muziek regelde. Het applaus klonk luid over Uithoorn heen,
dat inspireerde meerdere kinderen
en werd er spontaan een lied ingezet en gedanst. Al met al een geslaagde en gezellige avond en er
werden al weer plannen gemaakt
voor volgend jaar.

Rust
Met een stand van 1-1 gingen de
ploegen de rust in. Daar werd de F2
gecoacht om vooral zo door te gaan.
De 2e helft werd de bal afgetrapt
door Vinkeveen. Er werd goed gejaagd door Abcoude. De bal werd
over en weer veroverd door beide partijen. Abcoude wist nog een
2e goal te scoren, 1-2. Jack Vinkeveen was erg gedreven en het ging
ook echt lekker bij dit team dat voor
het eerst in deze samenstelling op
het veld stond. Door een foutje van
Abcoude voor de eigen goal, scoorden zij een eigen doelpunt, 2-2. Abcoude wist nog een enkele keer op
het goal van keeper Jack te schieten en deze stond zijn mannetje. Hij
wist meerdere goals prima te voorkomen. Er werden vervolgens door
o.a. Ryan, Ruben en Quin meerdere
kansen gecreëerd bij Hertha, maar
helaas zonder een extra goal.
Met een eindstand van 2-2 kijken
de jongens, coaches en toeschouwers tevreden terug.

LR&PC Willis

Zaterdag feestelijke
opening nieuwe clubhuis
Aalsmeer - Regio - Het afgelopen
jaar is er bij LR&PC Willis hard gewerkt aan het realiseren van een
nieuw clubhuis. Dit willen we graag
met onze leden en andere belangstellenden vieren door middel van
een feestelijke opening op zaterdag 29 augustus. De gehele dag zal
in het teken staan van de opening.
’s Ochtends beginnen we met onze
jaarlijkse clubkampioenschappen
en ’s middags vanaf 14.30 uur zullen er verschillende combinaties in
de baan verschijnen die meerijden
in een dressuurclinic van Christianne Goes uit Vleuten. Om 17.30 uur
zal de officiële opening plaatsvinden

onder het genot van een hapje en
een drankje en de dag zal om 19.00
uur afgesloten worden met een demonstratie van twee Willisleden
waarin het trainen van een jong en
wat verder opgeleid dressuurpaard
centraal staat. Tijdens deze demonstratie staan de vragen vanuit het
publiek centraal. Kortom het zal
een leerzame, gezellige en feestelijke dag worden. Publiek is de gehele dag van harte welkom om langs
te komen en een kijkje te nemen in
ons nieuwe clubhuis aan de Bovendijk 14-16 in Wilnis waar wij al jaren
dankbaar gebruik mogen maken
van het terrein van de familie Kool.

met deze 60+ club op de woensdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur.
Geïnteresseerde kunnen inlichtingen krijgen via de wedstrijdleider,
tel. 06 20 65 66 31

Ans Mulder en Cor Meulenbelt
Clubkampioen Par 3 Strokeplay

De F2 van Hertha is
enthousiast begonnen!
Regio - Zaterdag 22 augustus
maakte de F2 van Hertha, voor het
eerst dit seizoen, zijn entree voor
een wedstrijd. De eerste bekerwedstrijd stond op het programma. Het team stond met 9 man te
trappelen om aan de bak te gaan,
zo ook de tegenstander de F3 van
Abcoude. Abcoude trapte af en begon lekker aan de bal. Hertha wist
de bal te onderscheppen en doormiddel van overspelen op de andere helft te komen. Daar wist Abcoude toch tussen te komen en ook zij
speelden lekker over. Na een minuut of 10 lukte het Abcoude om
een mooi goal te scoren. Deze was
voor keeper Jack helaas niet te houden. Hertha werd op scherp gezet
en ging in de aanval. Ze waren gedreven om ook een goal te maken.
Door goed overspel wisten ze daar
dichtbij te komen. Na enkele minuten met een stand van 0-, nam Raslen de bal mee over links en maakte
van daaruit een fantastische goal in
de rechterkruising.

Regio - Nadat de competitiekampioen bekend is geworden werd
er bij biljartclub Apollo in het Fort
van de Kwakel wederom gestreden
om de Hein Pieterse Bokaal. Er ontbrande zich in de bovenste regionen
een hevige strijd los om deze fel begeerde prijs. De eerste weken wisselde de eerste drie plaatsen geregeld van plaats, maar aan het einde was het toch Fons Fortier die zijn
eerste plaats veilig wist te stellen.
Voorwaar een prima prestatie. Zeker omdat Fons pas op late leeftijd
heeft leren biljarten en nu met een
behoorlijk gemiddelde zijn rondjes
in de club meedraait. Nu de competitie 2016 weer is begonnen met
een nieuwe opzet zal het dit jaar
ook weer spannend gaan worden.
Het spelen om gewonnen partijen
en bonuspunten kan op den duur
wel eens een verrassende wending
krijgen. Mede hierdoor krijgt een ieder de kans om te scoren Wij spelen

Regio - Op zondag 23 augustus
werd op de 9 holes Par 3 baan van
Golfpark Wilnis gestreden om de titel van clubkampioen Strokeplay
Par 3 van Golfclub Veldzijde. In totaal werd door 16 heren en 10 dames vol ingezet om de titel te veroveren. Tijdens een zonnige maar
winderige zomerse zondag werd
serieus en sportief gespeeld. Bij de
dames is Ans Mulder uit Linschoten
als eerste geëindigd na 2 keer 18
holes spelen. Dit is haar tweede triomf na haar eerste clubkampioenstitel in 2013. Tweede werd Jet Voorhagen uit Woerden en als derde eindigde Yvonne Meulenbelt uit Wilnis.

Bij de heren werd Cor Meulenbelt
uit Wilnis net als de vorige twee jaren eerste met een indrukwekkende
score. Vermeldenswaardig is dat Cor
8 weken geleden een operatie heeft
ondergaan waarbij een kunstknie is
geplaatst. En dat het echtpaar Meulenbelt met een eerste en derde prijs
naar huis ging. De tweede prijs ging
naar Sjaak de Jong uit Kamerik. De
derde prijs was voor runner up Marcel Buyink uit Mijdrecht. Naast een
fraai boeket en beker krijgen de
clubkampioenen een blijvende vermelding in het clubhuis. De wisseltrofee pronkt een jaar in het huis van
de clubkampioenen Ans en Cor.

Iedereen kan
Parkinson krijgen

vlnr: Cor Meulenbelt, Wilnis (1e) - Yvonne Meulenbelt, Wilnis (3e) – Ans Mulder, Linschoten (1e) - Jet Voorhagen, Woerden (2e) - Sjaak de Jong, Kamerik
(2e) – Marcel Buyink, Mijdrecht (3e)

Inschrijven mogelijk t/m 30 augustus

Dorpsloop dit jaar op
dinsdag 1 september!
Regio - Komende dinsdag 1 september is de jaarlijkse Eveleens Baden+ Dorpsloop Aalsmeer. Je kunt
je nog voor-inschrijven t/m komende
zondag 30 augustus, de voorinschrijvingsprijzen zijn: kidsrun 2 euro (incl
medaille), 5 km€5 euro en 10 km 6 euro. Na-inschrijven kan op de dag zelf
vanaf 18.00 uur maar is wel een euro duurder dan de voorinschrijving,
dus schrijf je nog even snel online in

Iedereen kan
Parkinson krijgen

voor de korting. Om 19.00 uur wordt
gestart met de Kidsrun, daarna worden om 19.30 uur de deelnemers aan
de 5 en 10 kilometer ‘weggeschoten’. Voor de snelste Aalsmeerder en
de snelste Aalsmeerse op de 10 km
staat er een taart van Vooges klaar.
Start en finish is bij de atletiekbaan
in de Sportlaan. Meer informatie
op: www.dorpsloop-aalsmeer.nl of
www.avaalsmeer.nl.

Connie, 54 jaar
Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte.

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54
Dejaar
grootste financier van wetenschappelijk onderzoek

naar de ziekte van Parkinson.

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte.

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie 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.
ACTIVITEITENOVERZICHT JUlI 2015
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: 0297230280. Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding via het Klanten Contact Centrum 0297-760260
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders
vermeld.

Hobby Dee koppelt vijfjarig
bestaan aan een goed doel
Mijdrecht - Op 2 september viert
Hobby Dee eigenaresse Diane Uphof haar vijfjarig bestaan. In deze
winkel kunnen liefhebbers volop terecht voor attributen om te knutselen, tekenen, schilderen, scrapbooking, stempelen en borduren. Om er
maar een paar te noemen. Maar
ook degenen die kaarten en sieraden willen maken, met piepschuim
willen werken, of breien en haken
als liefhebberij hebben, vinden hier
alles van hun gading. Voor dat doel
heeft Hobby Dee een groot en gevarieerd assortiment in huis. Tevens
zijn er materialen om zelf kleding
te repareren en te naaien, inclusief
de noodzakelijke fournituren (drukknopen, breinaalden, haaknaalden,
naaimachine naalden, naaimachine olie, etc.). Kortgeleden is de collectie uitgebreid met verschillende
soorten wol om te breien, garens om
te naaien, te borduren en te haken.
Naast haar winkel geeft Diane ook
kinderfeestjes en op afspraak workshops met haar klanten die dan leuke dingen kunnen maken. In dat kader heeft zij in de loop der jaren met
haar winkel een brede en gevarieerde klanten kring weten op te bouwen. Samen met haar klanten wil zij
nu haar eerste lustrum vieren door
hen daarvan deelgenoot te maken
en te laten deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Het uiteindelijke doel is dat de opbrengst van deze extra activiteiten naar een goed
doel gaat. In dit geval de Dierenambulance Mijdrecht.

Meedoen voor het goede doel
“September wordt een maand lang
van feest en activiteiten (make &
takes) bij Hobby Dee,” laat Diane
weten. “We beginnen op woensdag
2 september met een traktatie voor
onze klanten in de winkel en een
goodiebag of cadeautje bij aankoop
van een artikel. Verder organiseren
we op alle zaterdagen van september activiteiten om het goede doel
te steunen. Daarvoor kunnen klanten leuke dingen maken en behouden – de make & takes. De helft van
de opbrengst daarvan is bestemd
voor het goede doel. Maar men kan
ook meewerken aan een lapjesdeken die later eveneens via een veiling wordt aangeboden. Ook weer
voor het goede doel. Aan deelname
hieraan zijn wel enige kosten verbonden; een paar euro per activiteit
waarbij je moet denken aan drie of
vijf euro. Er is ook een loterij waarmee tien leuke prijzen bij Hobby Dee
zijn te winnen. Ze kosten twee euro
per lot of drie loten voor vijf euro. Je
mag het lot inzetten op de prijs die je
wilt. De prijzen kan je zien in de winkel. De trekking van de loterij is gepland op 3 oktober. Ik hoop dat veel
van mijn klanten mee willen doen.
Het is niet alleen leuk maar met elkaar steunen we ook het werk van
de Dierenambulance Mijdrecht. Gezien de beperkte plaatsruimte in de
winkel om met elkaar een activiteit te
beoefenen vraag ik mijn klanten wel
of zij zich per keer willen aanmelden
voor een activiteit.” Aldus Diane.

Facebook actie
Op zaterdag 5 september wordt begonnen met het maken van een cadeaudoos tussen 12.00 en 15.00 uur.
Vervolgens kunnen liefhebbers op
de zaterdagen daarna gedurende
dezelfde tijd kiezen uit het maken
van sieraden, een lapjesdeken in elkaar zetten en een klembord versieren. Of aan alle activiteiten meedoen. De lapjesdeken verdient wat
meer uitleg. Degenen die hieraan
willen meedoen worden gevraagd
een lapje van 15 x 15 cm te breien of
te haken. Maakt niet uit welke kleur.
Bij elke vijf ingeleverde lapjes krijgt
men een lot. Daarmee maakt men
kans op het winnen van een vaas
gevuld met 20 bolletjes van Scheepjes Larra katoen. Deelnemers wordt
gevraagd de lapjes uiterlijk 18 september gereed te hebben want de
bedoeling is de lapjes met elkaar
tot een complete deken aan elkaar te hechten. De deken wordt in
de laatst weken van september via
een Facebook actie geveild en aan
de hoogste bieder verkocht. De opbrengst gaat volledig naar de Dierenambulance Mijdrecht. Op 19
september vindt in de winkel ook de
trekking van de prijswinnaar voor
de gevulde vaas plaats. Meer informatie over de feestmaand september kunt u in de winkel van Hobby
Dee krijgen.
Hobby Dee, Dorpsstraat 62,
Mijdrecht. tel. 0297-750662.
E-mail: info@hobbydee.nl. Internet:
www.hobbydee.nl.

Winkeldievegge
aangehouden
Uithoorn - Op woensdag 19 augustus om 12.15 uur is in een supermarkt op het Zijdelwaardplein
een winkeldievegge op heterdaad
betrapt. De 49 jarige vrouw uit Uithoorn wilde er vandoor gaan met
twee beertenders ter waarde van 30
euro. Toen agenten ter plaatse kwamen, lag de vrouw op de grond. Ze
leek te hyperventileren. De ambulance is gebeld. De Uithoornse
bleek het onwel worden in scene te
hebben gezet. Ze is aangehouden
en in verzekering gesteld.

Zoveelste storing
Vrouwenakkersebrug
De Kwakel - Het is niet de eerste
keer en zal ook vast niet de laatste keer zijn: de brug in De Kwakel liet het weer eens afweten. Juist
op een van de drukste dagen van
het jaar, de zaterdag van Sail 2015.
Rond 11.00 uur haperde de brug al
bij het neerlaten en bij de volgende
poging om de brug weer te openen
gingen wel de bomen naar beneden
maar niet de brug omhoog. Sinds
de bouw worden gebruikers al ge-

confronteerd met storingen. Soms
moeten de auto’s wachten, omdat
de brug niet meer naar beneden wil,
deze keer waren de bootjes de pineut die naar de Sail wilden varen.
De dienstdoende storingsmonteur
had de storing snel verholpen, maar
het duurde wel twee uur voordat hij
ter plaatse was. Om 13.00 uur konden de bootjes hun weg weer vervolgen.
Foto: Ton Kamminga

Sigaretten
gestolen
Uithoorn - Op maandag 24 augustus om tien voor zes in de middag
zagen personeelsleden van een super in de Sportlaan een vrouw sigaretten in haar tas stoppen. Ze dacht
ongezien de winkel te kunnen verlaten, maar is tot stoppen gemaand
door medewerkers. De politie is gebeld en agenten hebben de 28 jarige vrouw uit Uithoorn aangehouden en meegenomen voor verhoor.
De Uithoornse had voor een bedrag van 28 euro gestolen, de boete
is vele malen hoger. Om kwart over
negen in de avond is de dievegge
heengezonden.

Vroege Sint in
Vinkeveen
Regio - Nieuwe parasols voor de
terrassen van Maria Oord. Daarmee verraste de Sinterklaas vereniging Uithoorn de bewoners en
cliënten van Careyn zorgcentrum
Maria Oord in Vinkeveen. Op het
terras stonden oude parasols die
niet meer veilig waren om te gebruiken. Met deze zonnige gift kunnen onze bewoners weer lekker in
de schaduw buiten zitten. Heel erg
bedankt namens medewerkers en
bewoners van Careyn Maria Oord.

BURENdAg 2015
Op 25, 26 & 27 september 2015 is het weer
Burendag, het jaarlijks
terugkerend feest dat je
samen viert met je buren
en de buurt. Het is een
dag waarop men gezellig samen komt voor een kopje
koffie en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer
en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor hun buurt. In 2014 vierden ruim 1 miljoen
mensen Burendag. Ook in De Ronde Venen werd Burendag op meer dan twintig verschillende locaties burendag gevierd.
Heeft u een idee? doe mee!
Wat voor hobby’s hebben uw buren? Kan uw buurt
wel wat opfleuring gebruiken? Ga samen met uw buren gezellig onkruid wieden en stop daarna alvast de
bollen voor het voorjaar in de grond. Organiseer een
leuke knutselmiddag voor de buurtkinderen of een opschoondag zodat uw straat er weer netjes uitziet! Uw
buurt barst van de creativiteit! september lijkt nog ver
weg, maar het is juist nu al, voor de zomervakantie,
belangrijk na te denken over de ideeën en/of activiteiten die u met uw buren kunt ondernemen op Burendag 2015. Zo weet u zeker dat u een geslaagde dag
zal beleven met uw hele straat! Voor meer informatie en
inspiratie kijkt u op www.burendag.nl.
Facebookpagina Burendag in de Ronde Venen
online!
Sociale media mag in deze tijd natuurlijk niet ontbreken! Voor het uitwisselen van ideeën, inspiratie, mooie
ervaringen van Burendag vorig jaar hebben wij een
Facebookpagina met de naam Burendag in De Ronde
Venen online gezet. Op deze manier kan iedereen gebruik maken van elkaars expertise rondom Burendag,
dus neem eens een kijkje en deel de berichten naar je
eigen pagina, zodat iedereen het weet: Burendag is er
voor en door iedereen!
geld aanvragen bij het Oranje Fonds
Een goed idee moet natuurlijk worden uitgevoerd! Het
Oranje Fonds stelt voor elk goed plan geld beschikbaar
om het uit te voeren op Burendag. Let op: houdt u zich
aan de voorwaarden! Het aanvraagformulier, de voorwaarden en richtlijnen staan op www.burendag.nl. Er
is een beperkt budget, dien uw aanvraag zo spoedig
mogelijk in.
U wilt meedoen, maar hoe nu verder!
De opbouwwerkers bij Tympaan-De Baat, helpen u
graag verder met het uitwerken van ideeën. Zij zijn te
bereiken op 0297 – 230 280 of via e-mail info@stdb.nl
Ook dit jaar hebben gemeente De Ronde Venen, Politie,
GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat en de dorpsen wijkcomités samen de handen ineen geslagen om er
een groot succes van te maken. Deze organisaties werken nauw samen in het kader van Wijkgericht Werken.
AgENdA
Alzheimer Café Vinkeveen
Op woensdag 9 september in Zorgcentrum Zuiderhof,
Futenlaan 50, Vinkeveen van 19.30-21.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.00 uur. Onderwerp: “Dementie? Wat
bedoel je?” Gastspreker: Manon Beutinck, geriater in
het Zuwe Hofpoort ziekenhuis.
Brunch in de Kweektuin
De eerstvolgende brunch is op zondag 4 oktober vanaf
11.30 uur bij De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ
Mijdrecht. Op de 1e zondag van de even maanden is
er voor 65+ers uit De Ronde Venen gelegenheid om te
brunchen bij de Kweektuin in Mijdrecht. Men dient bij
voorkeur zelf voor vervoer te zorgen. De brunch duurt
van 12.00-14.00 uur. Kosten €5,-. Heeft u geen eigen
vervoer dan kunt u dit tevens melden. Voor €3,- kunt u
dan door de PlusBus worden opgehaald en weer thuisgebracht.
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 31 aug. + 14 en 28 sept. Het begint om 17.00
en duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan
tafel. Adres: Het Paradijs (achter de Paddenstoel),
Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 0612888962/hetpruttelpotje@gmail.com.
Mantelzorgsalon de Ronde Venen
Op maandag 28 september. Waar? Buurtkamer Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5. De middag begint om
13.30 uur en eindigt om 15.30 uur.
Open tafels
Donderdag 24 september. Maandelijkse Eetgroep bij-

eenkomst op de laatste donderdag van de maand voor
55 plussers. Een warme maaltijd met inloop vanaf 12.00
uur en aan tafel om 12:30 uur in “het Paradijs”, adres:
Hofland 33 (achter de Paddestoel), Mijdrecht. Nieuwe
deelnemers kunnen zich aanmelden bij het Klanten
Contact Centrum.
Repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 10
en 24 september is het Repair Café van 14.00=16.00
uur open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie staat
voor u klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 21 september. Elke 3e maandagochtend van
de maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Rollator spreekuur
Op 2 september in Gerardus Majella, Bozenhoven 157
Mijdrecht. Bent u niet in de gelegenheid om naar het
spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt
u contact opnemen met Angélique Davis van TympaanDe Baat. Tel. 0297-230280.
Scootmobielritten
15 september (laatste van dit jaar). Als u wilt deelnemen
aan een rit kunt u zich tot uiterlijk de vrijdag ervoor tussen 10.00 en 12.00 uur opgeven via het klanten contact centrum tel.nr. (0297) 760 260 eventueel afzeggen
kan op maandag ook op dit nummer. Dit jaar gaan we
verzamelen om 9.30 uur bij een van de buurtkamers,
bij opgave hoort u welke buurtkamer het is. Deelname
kost € 6,00. Dit is inclusief 2 keer koffie en iets lekkers.
Mocht u op de dag zelf echt niet kunnen of vindt u het
te slecht weer dan graag even afmelden via tel.nr. 0297230280.

de nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- RTV De Ronde Venen zoekt een enthousiaste hoofdredacteur (vac. nr. 7 716) en een voorzitter voor de
lokale omroep (vac. nr. 14 673)
- Soos de Cirkel zoekt een mannelijke vrijwilliger voor
het begeleiden bij darten op dinsdagavond (vac. nr.
14 831)
- Careyn Maria-Oord te Vinkeveen zoekt een muzikant voor woensdag 16 september tussen 14.0015.30 uur (vac. nr. 14 781)
- Alzheimercafé Abcoude zoekt vrijwilligers voor haar
tweemaandelijkse informele bijeenkomsten (vac. nr.
14 713)
- De ANBO zoekt een gastvrouw voor een senioren
soos in Wilnis (vac. nr. 14 690)
- Stichting Achtzaam is op zoek naar vrijwilligers die
eenzaamheid onder ouderen (65+) gaan aanpakken. (vac. nr. 14 689)
- Voor nieuw op te zetten buurtkamer in Abcoude (vac.
nr. 14 654) en tevens in Baambrugge (vac. nr. 14 651)
wordt een gastvrouw/heer gevraagd.
- Tympaan-De Baat zoekt een wandelcoach voor de
wekelijkse wandelgroep op donderdagochtend (vac.
nr. 14 653)
- Careyn Maria-Oord in Vinkeveen zoekt een vrijwilliger voor de spelletjesmiddag op dinsdagmiddag
in (vac. nr. 14 534)
Op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
staan nog veel meer leuke en uitdagende vrijwilligerswerkvacatures. Voor verdere informatie en overleg is
het Steunpunt Vrijwilligerswerk bereikbaar via 0297
230280 of vrijwilligerswerk@stdb.nl.
BUURTKAMERS dE RONdE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Coördinator Pim Jongsma
(Wilnis/De Hoef/Mijdrecht),
0297-230280
Coördinator Annemarie Keja
(Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, g. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
(€8,50 met drankje)

Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur. Eettafels:
1x per maand, laatste donderdag van de maand €5,- en
4x per jaar eten in de Boei €8,50 (incl. drankje) 12.0013.30 uur
de Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
tel. 06-5712 5450
Elke dinsdag 10:00-12:00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)

PROgRAMMAOVERZICHT SEPTEMBER 2015
datum
Woensdag 2 sept
Donderdag 3 sept
Vrijdag 4 sept
Woensdag 9 sept
Donderdag 10 sept
Vrijdag 11 sept
Dinsdag 15 sept
Woensdag 16 sept
Donderdag 17 sept
Vrijdag 18 sept
Dinsdag 22 sept
Woensdag 23 sept
Donderdag 24 sept
Vrijdag 25 sept
Woensdag 30 sept

activiteit
Lunchen De Punt
Boodschappen + markt
Tuincentrum Life & Garden
Zandsculpturenfestijn
Boodschappen + markt
Vislunch Thalassa
Winkelochtend Bisonspoor
Jaarmarkt
Boodschappen + markt
Bibliotheek
Winkelochtend Action
Stadsmuseum
Boodschappen + markt
Het Pannenkoekenfort
PlusBus Diner Royal Ocean

bestemming
Baambrugge
Mijdrecht
Amstelveen
Garderen
Mijdrecht
Zandvoort
Maarssenbroek
Alphen a/d Rijn
Mijdrecht
Mijdrecht
Aalsmeer
Woerden
Mijdrecht
Uithoorn
Vinkeveen

ophalen v/a
11.00 uur
13.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
13.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
13:00 uur
09.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
11.30 uur
16.30 uur

kosten
€ 7,€ 3,€ 6,00
€ 35,00
€ 3,00
€ 15,00
€ 11,00
€ 15,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 3,00

Wilt u het nieuwsblad van de PlusBus maandelijks thuis per post of per e-mail ontvangen? Neem dan contact op
met ons Klanten Contact Centrum via tel. 0297-760260 tussen 10.00-12.00 uur.
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UWTC-er Frans v/d Does koerst
samen met Joop Zoetemelk
Regio - Leuke koersen in Vreeland op zaterdag 22 augustus. Deze ronde stond na jaren van afwezigheid (1998 was de laatste ronde) weer eens op het programma
ivm het 750 jarig bestaan van het
mooie vechtdorp. Menig UWTCer heeft in het verleden zijn tanden stuk gebeten op dit zware parcours dat alleen maar uit straatstenen bestaat, stop daarin nog een
paar pittige bochten en dan heb je
een parcours waar het nooit saai is
tijdens de wedstrijd. Met maar liefst
67 nieuwelingen was het druk op
het parcours en 3 UWTC nieuwelingen deden mee. Menno van Capel zat uiteindelijk in de juiste ontsnapping, een kopgroep van zes!
Voor Menno een vijfde plaats in de
eindsprint. Sven Nijhuis was de laat-

ste rondes in de achtervolging gegaan en kreeg nog enkele renners
mee. Voor Sven de 11e plaats. Stijn
Ruijter reed de wedstrijd in het peloton uit en werd 46e. Bij de junioren stond Bart de Veer voor UWTC
aan de start, en wat is er nu mooier dan een koers in je eigen geboortedorp. Bij de junioren was het een
waar slagveld waar de winnaar iedereen wist te dubbelen. In de finale bleven nog maar 19 renners over
in de koers, de rest moest eruit van
de jury. Bart gaf toen nog maar eens
extra gas en reed zo weer weg van
zijn groepje. Na afloop bleek hij 11e
geworden te zijn. Bij de prominenten reed UWTC bestuurslid Frans
vd Does tussen vele bekende wielrenners in zoals Joop Zoetemelk (de
hele dag aanwezig), Steven Rooks,

Jeroen Blijlevens, Leo van Vliet, Gert
Jacobs, Bart Voskamp, etc. Voor deze gelegenheid had Frans een authentiek UWTC shirt aangetrokken.
De rit werd gewonnen door Steven
Rooks. Na afloop was bijna het hele
UWTC kamp aanwezig bij de bqq in
de tuin van de familie de Veer. Een
gezellige en geslaagde dag.
Leeuwarden
Op zaterdag zat de familie Wiebes
een stuk noordelijker in Nederland.
Lorena reed in Leeuwarden samen
met junioren en amateur dames een
koers. Er waren meerdere ontsnappingspogingen maar niemand kon
weg blijven. Er werd apart afgesprint en Lorena won de sprint van
de nieuwelingen. Op Facebook van
UWTC staan hier mooie videobeelden van.
Interclub omnium
Dit weekend een nieuw onderdeel
in de interclub competitie voor de
jeugd, een omnium. Op zaterdag
een tijdrit en op zondag een criterium. Op zaterdag werd er een
tijdrit verreden bij HSV de Kampioen op de mooie baan Wheelerplanet. En tijdrijden is een pittig onderdeel, niemand om je achter te
verschuilen en hoe deel je de race
in? Siem van Smoorenburg, Teun
Wahlen, Sven Buskermolen en Ian
vd Berg deden mee. Op zondag waren maar liefst 11 jeugdleden aanwezig bij het criterium georganiseerd door ASC Olympia. Bij groep
A (cat 1-2) maakte Jaiden Londen
zijn debuut! Goed Uitslag groep A:
9 Siem van Smoorenburg, 14 Esmee
de Rijk, 21 Jaiden Londen. Groep B:
9 Mees van Smoorenburg, 14 Joyce
de Rijk, 26 Teun Wahlen. Opvallend
dat zowel broertjes Siem en Mees
als de zussen Esmee en Joyce dezelfde uitslag reden!

Groep C: 11 Danny Plasmeijer, 12
Sven Buskermolen. Groep D: 6 Eric
Looij, 23 Niels Kramer, 30 Ian vd
Berg. De 4 renners die op zaterdag ook al de tijdrit hadden gereden werden opgenomen in de uitslag van het omnium: 12 Siem, 18
Teun, 12 Sven en 19 Ian. Goed gedaan jongens, jullie hebben vast
weer veel geleerd!
Nieuwelingen knallen
in Naaldwijk
Menno en Sven stonden dinsdag
18 augustus aan de start van het
Wielerspektakel van Naaldwijk. Er
was een sterk internationaal startveld op afgekomen, ook de Nederlands kampioen was aanwezig. Bij
de start ging het meteen op een lint.
Het ging zo hard dat Sven er bijna
af moest. Toen het stil viel demarreerde Sven weg en gelukkig kreeg
hij een Australiër mee. Ze reden
goed kop over de kop en merkte dat
de voorsprong steeds groter werd.
Menno demarreerde weg en kreeg
4 man met zich mee. Na een tijdje had Sven en de Australiër op de
4 achtervolgers na iedereen gedubbeld. Na dertig kilometer met zijn
tweeën op kop gereden te hebben
had Sven geen kracht meer om de
Australiër af te troeven, waardoor
hij een mooie tweede plek behaalde met veel premies en de leidersprijs. Menno won met een mooie
krachtsinspanning de derde prijs.
Een mooi groen UWTC podium.
BNS People VeluweKlassement
Jeroen Breewel heeft het Veluwe
klassement gewonnen. Een competitie over 7 wedstrijden voor de elite
renners. Het Veluwe klassement begon op 18 april met de Ronde van
Hierden. Hierna kwamen de Ronde van Ermelo, de ronde van Epe,
Harderwijk, Elburg, Elspeet en Nunspeet. Bij de laatste wedstrijd in
Nunspeet was het spannend want
Jeroen Breewel had maar een paar
punten voorsprong in het klassement. Uiteindelijk werd hij de verdiende winnaar van het eindklassement!

Oefenstage ten einde,
bekercompetitie begint

overwinning naar Legmeervogels
met 2-1. In deze poule zijn ook ingedeeld CTO’70 za.1 en Fortius zo.1.
Deze wedstrijd is geëindigd in een
0-3 overwinning voor Fortius zo.1.

Regio - Na een periode van vriendschappelijke wedstrijden is dan nu
ook de periode aangebroken van
de bekercompetitie. Toch heeft er
nog een groep spelers geoefend in
Noordwijk tegen De Valken ’68 dat
net als Legmeervogels speelt in de
reserve hoofdklasse. Na 90 minuten
eindigde dit duel in een 1-4 overwinning voor Legmeervogels.
De eerste bekerwedstrijd van dit
seizoen is geweest tegen AFC za.
dat speelt in de 2e klasse van het
zaterdagvoetbal. De KNVB dacht
gelijk; risico wedstrijd? Een scheidsrechter met een 2-tal neutrale ass.

2e beker
Ook voor het tweede elftal is het bekerseizoen 2015 – 2016 begonnen.
Het eerste duel is dan een thuiswedstrijd tegen Diemen 2. Legmeervogels winnen deze eerste
wedstrijd uiteindelijk met 5-1, na
dat de rust was ingegaan met een
3-0 voorsprong. Een leuk moment
was er ondanks de nederlaag voor
de doelman van Diemen 2. Zijn uitrap gedreven door de wind verraste
de doelman van Legmeervogels volkomen en werd op deze manier gepasseerd; doelman verschalkt doelman. Ook in deze poule is er al een

Bekerprogramma
Op woensdag 27 augustus om 19.30
uur Diemen 2 – VSV 2 en om 20.30
uur Geel Wit 2 – Legmeervogels 2.
Legmeervogels 1 speelt op woensdag om 19.30 uur uit tegen Fortius en AFC za.1 om 19.30 uur tegen
CTO,70. Het bekerprogramma eindigt in het weekend van 29 en 30
augustus. Op zaterdag 29 augustus om 17.00 uur Fortius – AFC en…
Legmeervogels tegen CTO 70. De
aanvang van deze laatste wedstrijd,
op sportpark Randhoorn, is 17.00
uur. Op zondag 30 augustus begint
om 12.00 uur de afsluitende bekerwedstrijd Legmeervogels 2 – VSV 2.

leen op de dag zelf. Het vertrek voor
de korte afstand is tussen 09:00 uur
en 11:00 uur vanaf het Pannenkoeken Fort in Uithoorn waarna de eerste ontvangst is geregeld op het fort
in De Kwakel. Daar kunnen de jongste deelnemers op vertoon van het
uitgereikte Stellingpaspoort deelnemen aan een leuke workshop blaaspijlgeweren maken, waarna je deze
natuurlijk ook uit mag proberen. Bij
het fort in Kudelstaart is er de mogelijkheid tot het nemen van een
kijkje achter de dikke fortmuren en

eenmaal aangekomen bij Fort aan
de Drecht, kun je onder leiding van
Stichting CREA jouw vader op moeder op het Fort krijten, zijn de cursuszalen open voor een kijkje en is
er live muziek met Eva Commissaris. Al met al genoeg om een heerlijke dag lekker op pad te zijn en te
genieten van de natuur tijdens het
fietsen en de historie en cultuur op
de Forten. Meer informatie over het
Rondje Stelling en de overige afstanden is te vinden op www.rondjestelling.nl

scheidsrechters waren dan ook vertrokken naar sportpark Randhoorn.
Legmeervogels nemen in de eerste
helft de leiding en gaat dan ook rusten met een 1-0 voorsprong. In de
2e helft bereidt Legmeervogels de
voorsprong uit naar 2-0. Een gelopen duel? Niets is minderwaar.
AFC weet kort voor tijd de zogenaamde aansluitingstreffer te maken en speelt dan gelijk daarna alles of niets. Toen waren er toch nog
wel wat benauwde minuten voor
Legmeervogels maar gelukkig weet
AFC zaterdag niet meer te score en
gaat in de eerste bekerwedstrijd de

Het Rondje Stelling,
de kinderroute
Regio - Op zaterdag 29 augustus
wordt wederom de populaire fietstocht Het Rondje Stelling verreden
met vertier en vermaak op de forten
van de Stelling van Amsterdam. Dit
jaar zijn extra korte afstanden uitgezet speciaal voor gezinnen en jeugd
die op de forten in de omgeving van

Aalsmeer worden ontvangen met
koffie en workshops voor de kleintjes. De afstanden zijn 170 km, 85
km, 45 km en 25 km. Jeugd tot 16
jaar is gratis. De kortste afstand van
25 km is nieuw en wordt dit jaar
voor het eerst verreden. Inschrijven voor de 25 km afstand kan al-

Kim Versleijen en Alain Dufornée
Clubkampioen Strokeplay 18 holes
Regio - In het weekend van 22 en 23
augustus werd op de 18 holes golf-

baan van Golfpark Wilnis gestreden
om de titel van clubkampioen stroke-

play van Golfclub Veldzijde. Zaterdag
werd gestart met twee rondes van 18

Heren vlnr: Alain Dufornée (1e, Vleuten), Michael Dijkstra ( 3e, Amsterdam), Mark Weitjens( 2e, Wilnis) Dames
vlnr: Charlie Dufornée met de bloemen van haar vader – Adrie van den Brink (3e, Nieuwkoop) - Joke Schiphorst
(2e, Mijdrech) – clubkampioene strokeplay 2015 Kim Versleijen (Wilnis)

wedstrijd gespeeld VSV 2 tegen
Geel Wit 2. Dit is een doelpunt rijke wedstrijd geworden 4-4 was de
uitslag.

holes en zondag werd de beslissende ronde gespeeld. Met op zaterdag
stralend weer en op zondag zonnig
maar winderig weer. De wind heeft
snel vat op een golfbal. Dat vraagt
opperste concentratie en een andere clubkeuze. Bij de heren stond
Mark Weitjens na de eerste ronde op
zaterdag ruim aan kop. Zijn tegenstander Alain Dufornée uit Vleuten
zag het somber in maar zette door.
En won zondag de titel. Alain gaf
zelf aan dat hij de prijs, een prachtig beeld, niet gewonnen had, maar
dat Mark Weitjens uit Wilnis de titel had verloren. Dat werd beaamd.
Bij de dames heeft Kim Versleijen uit
Wilnis zondag voor de vijfde keer de
titel Clubkampioen Strokeplay gewonnen.
Naar eigen zeggen niet omdat ze beter dan ooit gepresteerd had, maar
omdat ze net iets beter deed dan
haar tegenstandsters. Joke Schiphorst (Mijdrecht) werd tweede en
Adrie van den Brink (Nieuwkoop)
derde. De tweede plaats was bij de
heren voor Mark Weitjens (Wilnis) en
derde werd Michael Dijkstra (Amsterdam). Michael is nog maar kort
lid en deed voor de eerste keer mee
aan dit kampioenschap. Voorzitter
Dick Westerveld reikte de prijzen uit
met een persoonlijke toevoeging. Hij
had zelf ook 3 keer 18 holes gelopen
en gaf aan ontzag te hebben voor de
prestaties van alle deelnemers en de
vrijwilligers en roemde de greenkeepers van Golfpark Wilnis omdat de
baan zoals altijd in topconditie was.

Ronde van Uithoorn
Heeft u 6 september al in de agenda staan? Dan wordt de ronde van
Uithoorn weer verreden. Van 10-16

uur koers in het Thamerdal en ook
de jeugd van 7-12 jaar uit de regio
kan meedoen aan de dikke banden
wedstrijd.

Prijsklaverjassen
Regio - Klaverjasclub Onder Ons
Organiseert dinsdag 1 september
de laatste zomerprijsklaverjasavond
voor iedere kaartliefhebber, ook
voor recreanten en vakantiegangers. er worden 3 partijen gespeeld,
van 16 gifjes op zijn Amsterdams.
De aanvang is 20.00 uur in dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vin-

keveen. Dinsdag 6 oktober begint
Onder Ons een nieuwe winter competitie, hierbij hebben we graag
nieuwe kandidaten.
U bent deze avond dan ook van harte welkom. Wilt u eerst nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Ferry Verbraak, tel.nr.
0297-582882.

Legmeervogels D3 te
sterk voor RCH D2
Regio - Afgelopen zaterdag mochten de jongens van LMV D3 het seizoen openen in het bekertoernooi.
De huidige D3 is grotendeels de D6
van vorig seizoen aangevuld met
enkele nieuwe spelers die de naar
de selectie vertrokken Dean, Darian
en Jordy komen vervangen. Op het
programma stond de wedstrijd tegen de D2 van Racing Club Heemstede (RCH). De jongens van deze
historische club bleken echter niet
opgewassen tegen LMV D3 en kwamen er, op een korte opleving na de
rust, niet aan te pas. Legmeervogels
begon sterk aan de wedstrijd en al
snel bleek dat de ‘nieuwe’ jongens
Jael, Hruy, Mischa en ‘oude bekenden’ Damian en keeper Milan zeker
een versterking zijn van het team.
Kans na kans werd gecreëerd, maar
pas met behulp van de keeper van
RCH (verkeerde uittrap) kon Jael
met een bekeken boogbal van aanzienlijke afstand de score openen.
Ook vleugelspelers Damian en Mischa lieten zich gelden door vaak
hun man uit te spelen en richting de
achterlijn te gaan.
Ook het middenveld was sterk aan
de bal; Thomas, Boris en Michael
wonnen veel duels en konden zo de
aanval voorzien van slimme steekpassjes. Uit één van deze pass-

jes ontstond ook de 0-2; Jael werd
diepgestuurd en kon voorzetten op
Sam, die oog in oog met de keeper
koel bleef en de keeper door zijn benen passeerde.
Verdediging
In deze fase gaf de verdediging
niets weg, Stijn, Alex, Tom, Hruy en
Storm blokkeerde vrijwel alle aanvallen, zodat de voorsprong van 0-2
de rust mee in werd genomen. Na
de rust kende RCH een korte opleving die echter wel twee doelpunten
binnen één minuut opleverde. Zou
het dan toch nog spannend gaan
worden? Aan deze onzekerheid
kwam al snel een einde toen Boris
met een mooie diepe bal Jael op de
keeper afstuurde en hij de 2-3 kon
maken. Ook linkerspits Mischa was
gebrand op een doelpunt; zijn snelle acties waren gevaarlijk, maar leverde pas laat in de wedstrijd de bevrijdende 2-4 op; met een mooi afstandschot schoot hij de bal buiten
bereik van de keeper in de kruising.
Door deze fraaie overwinning is de
D3 nu koploper in de bekercompetitie. Komende zaterdag staat de
thuiswedstrijd tegen Onze Gezellen D2 (ook winnaar van hun eerste wedstrijd) op het programma.
Succes jongens!

Badminton bij Veenshuttle
weer van start
Regio - Ruimere speeltijden, meer
competitie teams en training voor alle categorien. Badminton vereniging
Veenshuttle groeit en bloeit. Het resultaat van veel activiteiten door veel
vrijwilligers. Donderdag begint het
nieuwe seizoen voor de badmintonners weer. De jeugd begint om 18.30
uur in twee sessies van 1 uur. Vanaf 19.30 uur zijn dit seizoen voor het
eerst ook de senioren al welkom.
Op drie extra banen kunnen zij volop aan de slag. En deze spelen tot
23.00 uur. De donderdag ochtend
begint afhankelijk van het weer met
een fietstocht met daar achter aan
een boottocht. Het schema voor de
competitie teams, laat zien dat men
pas de derde week van september
de eerste wedstrijden heeft. Dus
nog enkele weken om de laatste

puntjes op de i te zetten en gereed
aan de start te verschijnen. Ook de
jeugd teams beginnen pas de tweede helft van september. Veenshuttle
neemt ook deel aan de “Week van
het Badminton”, van 14 tot en met
20 september. Let op artikelen in de
krant, of kijk op onze website of facebook pagina,want er komen leuke aanbiedingen om deel te nemen.
De kans om op een prettige en gezellige manier kennis te maken met
badminton. Dit alles vindt plaats in
sporthal De Phoenix aan de hoofdweg in Mijdrecht. Iedereen is van
harte welkom om twee keer lekker
mee te komen spelen. Een racket
ligt voor u klaar. Kijk op www.veenshuttle.nl voor uitgebreide informatie
over de mogelijkheden om badminton te spelen.
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Vakantiespeelweek weer
een daverend succes
Regio - Voor de 35e keer werd van maandag 17 tot en met donderdag 20
augustus weer de Vakantiespeelweek in De Boei in Vinkeveen georganiseerd. Traditioneel vindt de speelweek plaats in de laatste week van de zomervakantie. Of het aan het weer heeft gelegen of aan het programma weten we niet, maar het animo was zeer hoog dit jaar. Gemiddeld kwamen er
meer dan 200 kinderen per dag.
Op de eerste dag werd er zoals ieder jaar gestart met de knutseldag. Verspreid door de sporthal kon aan verschillende tafels geknutseld worden.
Zo kon er snoepsushi gemaakt worden, een knikkerbaan en een geweldige
blaaspijp. Buiten kon naar hartenlust getimmerd worden.
Dinsdag stond in het teken van ontdekken, proefjes doen en zelf dingen
ontdekken. Aan de hand van diverse workshops kon op een speelse wijze
kennis gemaakt worden met wetenschappelijke experimenten. Voordat de
kinderen zelf aan de slag konden, was er een spectaculaire show, die verzorgd werd door de organisatie Mad Science.
De volgende dag konden de kinderen hun energie kwijt tijdens het springkussenfestival. Ook was er in de ochtend de alom bekende schatkamer
waar de kinderen in een verduisterde ruimte een cadeautje uit konden zoeken. ’s Middags kon er wederom gesprongen worden op de springkussens.
Daarnaast waren leger, politie, ambulance en brandweer aanwezig om hun
voertuigen aan de kinderen te laten zien. Tussendoor werd er voor de jongste kinderen een plaatjesbingo en voor de oudere kinderen gewone bingo gehouden.
Op de laatste dag werd er flink geoefend op allerlei circusacts, zodat aan
het eind een grandioze voorstelling voor opa, oma, papa en mama gehouden kon worden.
Het bestuur kijkt terug op een overweldigend succesvolle speelweek. De
stichting Vakantiespeelweek bedankt alle sponsors, maatschappelijke stagiaires en vrijwilligers voor hun enthousiaste inbreng. Zonder hen zou de
Vakantiespeelweek niet mogelijk zijn! Op naar de 36e Vakantiespeelweek!

proGramma cursusproject

najaar 2015

De STICHTING CURSUSPROJeCT De RONDe VeNeN bIeDT U OP Deze PaGINa’S HaaR CURSUSaaNbOD aaN VOOR HeT kOmeNDe SeIzOeN
CURSUSmaRkT VRIJDaG 4 SePTembeR 2015
VaN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Om 19.30 uur
start de inschrijving en zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree
zullen volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.
zO SCHRIJFT U IN
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen van een
éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg dat u uw (IBAN)bankrekening- en telefoonnummer en
liefst ook uw e-mailadres bij de hand heeft. U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!
Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in
te vullen en uit te printen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op
de cursusmarkt wordt uitgereikt. beide formulieren levert u vervolgens bij de inschrijftafel in.
Na de cursusmarkt:
Bij de vestigingen van de Rabobank in de gemeente De Ronde Venen
uitsluitend door het invullen van de éénmalige machtiging.
Via internet door het invullen, ondertekenen en per post opsturen van het inschrijvingsformulier
op de website: www.cursusproject.nl. Let op dit is gewijzigd ten opzichte van vorige jaren
als gevolg van de invoering van het IBAN banknummer!

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

www.cursusproject.nl
De Stichting Cursusproject kan onder geen
enkele omstandigheid aansprakelijk worden
gesteld voor schade aan personen en/
of eigendommen. Deze aansprakelijkheid
is evenmin van toepassing op diefstal of
vermissing van persoonlijke goederen tijdens
de door haar georganiseerde activiteiten.
01. fitness
Een fitnesscursus waarbij het
huidige niveau
van de conditie en de leeftijd
geen rol speelt.
Door het lage
instapniveau
is deze cursus
voor iedereen
toegankelijk,
zowel mannen
als vrouwen. Door het fitnessen versterk je niet alleen het lichaam, maar zorg je ook voor een algemeen beter gevoel. Je zult beter in je vel zitten door
het bewegen. Door het centraal stellen van een bepaalde spiergroep per training gaan we de kwaliteit
van de dagelijkse activiteiten verhogen. De training
is opgebouwd uit een warming-up, de kern waarin
de spiergroepen centraal staan, en de cooling-down
met de verschillende stretchoefeningen. Het is nooit
te laat om te beginnen.
14 maandagen: 20.15-21.30 uur
datum:
14-21-28 sep, 5-12-19-26 okt,
2-9-16-23-30 nov, 7-14 dec
o.l.v.:
Mark Rijkeboer
plaats:
Veenlanden College,
Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 98,02. italiaans Voor GeVorderden
Gedurende deze cursus wordt verder aan uw grammaticale kennis, lees-en spreekvaardigheid gewerkt. Hiervoor wordt steeds het tekstboek Allegro
deel 1 gebruikt. Deze cursus is absoluut niet geschikt voor beginners! Tijdens de laatste les wordt
een Italiaanse film vertoond.
12 maandagen: 19.30-21.15 uur
datum:
14-21-28 sep, 5-12-19-26 okt,
2-9-16-23-30 nov
o.l.v.:
Luigi Rolfini
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 84,materiaalkosten: € 2,50
03. fotoGrafie en raw
naBewerkinG
We doorlopen de functies van de nabewerkingsprogramma’s Adobe, lightroom, photoshop en paintshop pro. Deze programma’s verschillen maar de
basis functies voor RAW nabewerking zijn vrijwel
hetzelfde. Eventueel kan je een trial-versie voor Apple of windows of lightroom downloaden van www.
adobe.com
4 maandagen:
20.00-22.00 uur
datum:
14-21-28 sep, 5 okt
o.l.v.:
Björn Goud
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 28,materiaalkosten: € 10,04. YoGa
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te herontdekken en bewust in te zetten om de
yogaoefening te ondersteunen en de geest te sturen of te kalmeren. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefeningen soepel gehouden. Interne
massage wordt toegepast waar dit nodig is. Ieder
naar eigen mogelijkheden zonder te moeten presteren. Je leert om je te concentreren en om evenwicht
te scheppen tussen lichaam en geest. Ook leer je
door bewustzijnsvergroting jezelf beter te kennen.
12 dinsdagen:
10.00-11.00 uur
datum:
15-22-29 sep, 6-13-27 okt,
3-10-17-24 nov, 1-8 dec
o.l.v.:
Godaya Komen
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 84,-

Let op:
De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via bank of internet.
Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
U kunt zich niet telefonisch opgeven!
Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe
deelname worden geannuleerd.
Inwoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen onder voorwaarde van een inkomenstoets
een beroep doen op het fonds “Stichting Jongeren Aktief” en “Declaratiefonds Sport en Cultuur”
om deel te nemen aan de cursussen.
IBAN banknummers zijn verplicht voor incasso.
CONTaCTPeRSONeN
Auwert Dekker
Petra Meijnders

tel. 0297-261849
tel. 0297-261394

05. taiji Voor halfGeVorderden
De Kunst van Bewegen: Taiji en Qigong zijn traditionele Chinese gezondheidssporten, die tegenwoordig overal ter wereld worden beoefend. Door
de waarneembare gezondheidseffecten houden
steeds meer erkende organisaties zich bezig met
wetenschappelijk onderzoek. “Aandacht” en “concentratie” zijn de sleutelfactoren die de Chinese
sport onderscheiden van onze westerse oefeningen. Bewegen boekt opmerkelijke resultaten zoals verbetering van de bloedsomloop, het zelf leren
“ontstressen” en spierversterking. In een ontspannen sfeer worden de bewegingen in een afgesproken volgorde uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan bewust/onbewust bewegen, ademen,
lopen, staan en zitten. Kort samengevat: door de
eenvoud is het voor iedereen mogelijk aan deze
sport mee te doen.
12 woensdagen: 19.00-20.00 uur
datum:
16-23-30 sep, 7-14-21-28 okt,
4-11-18-25 nov, 2 dec
o.l.v.:
Cora van Geel
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 84,06. taiji Voor GeVorderden
Bewegen is veranderen. De 24 yang Taijiquan bewegingsvorm werd ontwikkeld in 1956 door Professor Li Tian Ji, Hij werd ook wel de vader van de moderne stijlen genoemd. Het bevat alle essentiële
elementen en bewegingen van de Traditionele 108
Yang stijl van Yang Cheng Fu. Door lange tijd bezig te zijn met bewust bewegen kan men een betekenisvolle mentale en fysieke ontwikkeling ervaren. Het stimuleert ons welzijn zodat wij voldoende
positieve energie (Qi) over houden voor het dagelijks leven. Tijdens deze vervolgcursus maak je kennis met de veelzijdigheid van de Taijiquan in al haar
facetten zoals: meditatief bewust bewegen-de eenvoud, door de oefening te herhalen-bewegen in samenspel met ademen, met andere woorden: maak
kennis met een nieuwe uitdaging! Instromen is mogelijk voor Taiji’ers met een half jaar ervaring.
12 woensdagen: 20.15-21.15 uur
datum:
16-23-30 sep, 7-14-21-28 okt,
4-11-18-25 nov, 2 dec
o.l.v.:
Cora van Geel
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 84,07. cesaeroBics
Cesaerobics is een groepsles op muziek, gebaseerd op de Oefentherapie Cesar. Deze is gericht
op het voorkomen van klachten ten gevolge van
verkeerd bewegen, stress of een verkeerde houding. Door bewust, ontspannen en juist te bewegen,
spieren te versterken en gewrichten te versoepelen zal je houding en uitstraling aanzienlijk verbeteren en mogelijk verminderen aanwezige klachten. In
een prettige sfeer worden de intensieve oefeningen
doorgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.
10 woensdagen: 20.15-21.15 uur
datum:
16-23-30 sep, 7-14-28 okt,
4-11-18-25 nov
o.l.v.:
Karin Verreussel
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 70,-

e-mail: auwert@casema.nl
e-mail: petrameijnders@casema.nl
08. ZumBa
Zumba is een groot succes in De Ronde Venen.
Daarom biedt het Cursusproject voor het 5e jaar
Zumba aan voor mensen met gevoel voor muziek
en bewegen. Er wordt op diverse soorten muziek
gedanst, zoals merengue, salsa, top 40 en classics. De cursus wordt in 10 lessen stapsgewijs opgebouwd, zodat iedereen deze kan volgen en het
heeft een hoog fun gehalte.
10 donderdagen: 19.30-20.30 uur
datum:
17-24 sep, 1-8-15-29 okt,
5-12-19-26 nov
o.l.v.:
Ashna Mungra
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 70,09. historische wandelinG door
de kern Van Breukelen
Wie was Engel de Ruyter ook alweer? Waar heb ik
de toren op het pand op de Straatweg tegenover
de Rabo-bank eerder gezien? En wat betekent die
posthoorn erop eigenlijk? Op deze en andere vragen gaan wij in als we wandelen door de historische
kern van Breukelen. We wandelen ongeveer 2 uur
en pauzeren even voor een kopje koffie, voor eigen
rekening op een zonnig terrasje.
1 donderdag:
10.00-12.15 uur
datum:
17 september
o.l.v.:
M. W. van Dijk-Witjas
verzamelen:
ingang Park en Bosch,
Breukelen
cursuskosten:
€ 7,10. mindfulness traininG
We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het
eind van de cursus weet je wat mindfulness inhoudt
en kan je het zelfstandig uitvoeren. Mindfulness is
stress reducerend en gezondheid bevorderend. Deze cursus is ook interessant voor mensen die al bekend zijn met mindfulness.
4 vrijdagen:
19.30-21.00 uur.
datum:
18-25 sep, 2-9 okt
o.l.v.:
Hanneke Koudstaal
plaats:
J-sports, Industrieweg 38 D,
Mijdrecht.
cursuskosten:
€ 28,11. Golfclinic
3 kennismakingslessen. Begin met golfen, een gezonde sport. De cursus geeft een indicatie van mogelijkheden en is tot op hogere leeftijd te spelen. Na
de cursus zal je het “golfvirus” voelen werken. De
lessen worden door een Pro gegeven.
3 zaterdagen:
14.00-15.00 uur.
datum:
19-26 sep, 3 okt
o.l.v.:
Golfpark Wilnis
plaats:
Bovendijk 16A, Wilnis.
cursuskosten:
€ 35,12. wandelinG door
historisch haarlem
Onze gids nodigt je uit om mee te wandelen op een
zwerftocht door het historische centrum van Haarlem. Vind je het leuk om de Haarlemse binnenstad
te ontdekken? De oude historische gebouwen, maar
ook de smalle steegjes, de knusse vaak verborgen
pleintjes en natuurlijk enkele historische hofjes te
bewonderen? Verhalen en anekdotes te horen uit
Haarlems bewogen verleden? Kortom heerlijk genieten van al het moois dat onze Spaarnestad te
bieden heeft.
1 zaterdag:
10.30-12.00 uur
datum:
19 september
o.l.v.:
Gilde Haarlem
verzamelen:
Grote markt bij het
standbeeld van Laurens
Jansz Coster
cursuskosten:
€ 7,-

13. sterrenkunde Voor
GeVorderden
Als vervolg op de 3
voorgaande cursussen
zijn we nu aan de verdieping toe. Maar het
zijn niet alleen de moeilijke onderwerpen. De
passage van het New
Horizon ruimtescheepje bij Pluto en de ontdekkingen op Ceres krijgen de nodige aandacht
en de ontwikkelingen bij CERN in Geneve worden
nauwlettend in de gaten gehouden. Onderwerpen:
Pluto passage, het Higgs deeltje, moleculen tussen
de sterren, het Majorana deeltje, Einstein, Plancksateliet, de oerknal, super sterrenhopen, de tijd,
snaren theorie en Ceres ontraadseld!
10 maandagen: 20.00-22.00 uur
datum:
21-28 sep, 5-12-19-26 okt,
2-9-16-23 nov
o.l.v.:
Maarten Breggeman
plaats:
De Boei Vinkeveen
cursuskosten:
€ 70,14. cultuurGeschiedenis
Van de oudheid
De cursus geeft een inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de Griekse en Romeinse samenleving en
de samenhang tussen staat, religie, cultuur, economie en oorlogvoering. De Griekse cultuur was in de
oudheid wijd verbreid over het Middellandse Zee
gebied en leeft nog steeds voort in de huidige samenleving. Ook ons christelijk geloof is voor een
groot gedeelte uit de Griekse cultuur voortgekomen.
De Romeinen hebben door de enorme omvang van
hun Rijk het staatsbestel en de rechtspraak verder
ontwikkeld. De Romeinen hebben het christendom
tot staatsgodsdienst verheven en daarmee de positie van het huidige christendom mede bepaald.
4 maandagen:
20.00-22.00 uur
datum:
21-28 sep, 5-12 okt
o.l.v.:
Martien van der Voort
plaats:
De Boei Vinkeveen
cursuskosten:
€ 28,15. sterrenkunde Voor
BeGinnende GeVorderden
Na de start als beginner zijn we nu rijp voor het gevorderde werk. Het zonnestelsel laten we nu regelmatig achter ons om de verdere geheimen van het
Heelal te gaan doorgronden. Natuurlijk houden we
de ontwikkelingen dichter bij huis goed in het oog!
Onderwerpen: oerknal, levensloop sterren, Titan,
Milankovitch, de IJstijden, Pluto passage Ceres,
zwarte gaten, supernova’s, Aarde in 4,5 miljard jaar
en relativiteits theorie.
10 donderdagen: 20.00-22.00 uur
datum:
24 sep, 1-8-15-22-29 okt,
5-12-19-26 nov
o.l.v.:
Maarten Breggeman
plaats:
De Boei Vinkeveen
cursuskosten:
€ 70,16. rondleidinG muZiektheater
aan het ij + lunchconcert
Na de rondleiding kan je in het restaurant Zouthaven
een lunch gebruiken (voor eigen rekening), daarna
bezoeken we het lunchconcert. Het openingsconcert van de reeks lunchconcerten is een dubbelconcert met drie jonge en getalenteerde winnaars van
het Prinses Christina Concours: violist Tim de Vries,
pianist Sergio Abdoelrahman en gitarist Olivier van
Niekerk.
1 donderdag:
10.45-12.30 uur
datum:
24 september
o.l.v.:
Muziektheater aan het IJ
plaats:
Piet Heinkade 1, Amsterdam
cursuskosten:
€ 10,17. BridGe, VerBeter je spel
Deze cursus heeft tot doel je bridgekennis verder te
verbeteren. Speel je eigenlijk al jaren min of meer
op hetzelfde niveau, dan is hier de kans om middels
eenvoudige tips en conventies je spel naar een hoger niveau te tillen. We besteden aandacht aan het
bieden, het afspel en het tegenspel. Zowel troef- als
SA-contracten komen aan de orde. Onderwerpen
als signaleren, de veilige hand, doublet, eliminatie,
kaartlezen, tempo, op weg naar slem e.a. worden
behandeld. Het oefenen en spelplezier staan centraal. Je krijgt bij iedere les een samenvatting van
de behandelde en geoefende stof. Op naar de Alijn?
8 maandagen:
13.30-15.30 uur
datum:
28 sep, 5-12-26 okt,
2-9-23-30 nov
o.l.v.:
Joop van Delft
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 56,materiaalkosten: € 5,18. fotoGrafie
In 8 avonden leer je: Hoe je toestel werkt; wat doen
al die knoppen, functies, en programma’s? Hoe je
betere en mooiere foto’s kan maken, door inhoud,
compositie en presentatie. Hoe je je foto’s kan verbeteren, door gebruik van basale computer bewerking. De geheimen van pixels, ISO, WB, en histogrammen! Tips en trucs voor fotopresentatie en het
maken van fotoboeken. Er zijn ook foto-opdrachten
met opbouwende kritiek over je resultaten. Er wordt
een “fotosafari” naar Kasteel de Haar gepland.
Doelgroep: iedereen die meer uit de camera wil halen en zijn of haar foto’s wil verbeteren. Voorkennis:
bekend met windows en foto’s overzetten van de
camera naar de pc.
8 dinsdagen:
20.00-22.00 uur: 29 sep,
6-13-27 okt, 3-10-17 nov, 1 dec
1 zaterdag:
09.30-13.00 uur: 31 oktober
o.l.v.:
Jan van Veen
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 63,materiaalkosten: € 3,- + entree de Haar of MJK

19. opfriscursus enGels
Een goede gelegenheid om
de wat weggezakte kennis
weer eens op te frissen. Aandacht wordt besteed aan lezen, luisteren, spreken en
schrijven aan de hand van alledaagse situaties. Ook wordt de basisgrammatica
opgehaald.
10 woensdagen: 20.00-22.00 uur
datum:
30 sep, 7-14-28 okt,
4-11-18-25 nov, 2-9 dec
o.l.v.:
Zenja Damm
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 70,materiaalkosten: € 2,50
20. dikke dames schilderen
Tijdens deze gezellige avond ga je heerlijk aan de
slag met acrylverf. Op een doek van 40 x 40 cm
schilder je een hilarische Dikke Dame naar keuze.
Je hoeft geen schilder- of tekenervaring te hebben,
daar is een oplossing voor! Het resultaat zal je plezierig verrassen.
1 donderdag:
19.00-23.00 uur
datum:
1 oktober
o.l.v.:
Ingrid Hagenaars
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 25,21. route klm-huisjes
amsterdam
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw geeft de
KLM aan de Business Class reizigers een relatiegeschenkje in de vorm van een Delftsblauw huisje
gevuld met jenever, replica’s van bestaande huizen.
Amsterdam stond model voor 46 (grachten)huizen.
Wil je de monumenten ook eens in het echt zien?
Gidsen nemen je mee op een wandeling langs deze
huizen met achtergrondverhalen. Bovendien maak
je kennis met veel andere interessante aspecten
van de grachtengordel. Tussendoor een koffiestop
voor eigen rekening.
1 donderdag:
11.00-14.00 uur
datum:
1 oktober
o.l.v.:
Gilde Amsterdam
verzamelen:
Museum Café Mokum bij
Amsterdam Museum,
Kalverstraat
cursuskosten:
€ 8,-

22. hooG sensitiViteit
Lezing: Ja ik ben hoog sensitief! En Nee ik stel mij
niet aan! Sta jij op het schoolplein ook liever aan de
zijkant dan je aan te sluiten bij die druk babbelende moeders? En is jouw kind ook al niet de populairste van de groep omdat het zich zo anders voelt dan
de anderen en gezien wordt als die stille of juist als
die drukke? Misschien ben je wel niet zo “raar” als je
denkt maar zijn jij en/of je kind gewoon hoog gevoelig! Hoog gevoeligheid wat is dat nou eigenlijk precies? En wat heb je er eerlijk gezegd aan? Misschien
denk je nu dat je gewoon overgevoelig bent en je niet
zo moet aanstellen en dat hoe jij bent alleen maar
lastig is. Ik zal je er meer over vertellen. Ik benoem
de valkuilen van hoog gevoeligheid bij kinderen en
volwassen en ook de voordelen van hoog gevoeligheid. Ik geef concrete tips voor ouders en leerkrachten en voor de kinderen om te leren omgaan met
hoog gevoeligheid. Zo wordt hoog gevoeligheid hopelijk meer her- en erkend waardoor je ook met je
hoog gevoeligheid in je kracht kunt leren staan.
1 vrijdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-22.00 uur
2 oktober
Cathelijn van Ingen
De Boei, Vinkeveen
€ 7,-

23. wandelinG Bij de daGeraad
“de diamanten Van Zuid”
Een wandeling rondom bezoekerscentrum ‘De Dageraad’ met als thema ‘de diamanten van Zuid’ (alle
architectuurstijlen van Nederland in één wandeling).
‘De Dageraad’ is onderdeel van museum ‘Het Schip’
en vormt net als ‘Het Schip’ één van de hoogtepunten van de Amsterdamse School stijl. De rondleiding
duurt 90 min. Na afloop is er nog gelegenheid om
het Bezoekerscentrum te bekijken.
1 vrijdag:
11.00-12.30 uur
datum:
2 oktober
o.l.v.:
Museum het Schip
verzamelen:
Burg. Tellegenstraat 128,
Amsterdam
cursuskosten:
€ 12,50
24. frans Voor BeGinnende
GeVorderden
Vind je Frans ook zo’n mooie
taal en wil je je kennis van
deze taal wat opfrissen en
uitbreiden, dan is deze cursus iets voor jou. Afwisselend doen we vocabulaire oefeningen, komt de grammatica aan bod en luisteren
we naar een chanson. Verder lezen we teksten en
proberen zoveel mogelijk Frans te spreken.
10 maandagen: 19.30-21.30 uur
datum:
5-12-26 okt, 2-9-16-23-30 nov,
7-14 dec
o.l.v.:
Carolyn van Es
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 70,materiaalkosten: € 5,-

25. Zout Vermijden of
weloVerwoGen GeBruiken
Op deze avond wordt verteld over verantwoord
zoutgebruik en hoe we zout eventueel kunnen vervangen in onze maaltijden. Veelal zijn de richtlijnen
voor zoutgebruik gebaseerd op het gebruik van geraffineerd keukenzout en daar moeten we zeker
niet teveel van binnenkrijgen. Maar wist je dat we
in meer of mindere mate goed zout nodig hebben
om optimaal te kunnen functioneren? Maar... wat is
goed zout? Zout is breed inzetbaar, bijv. als huidscrub. Kortom, dit wordt een veelzijdige avond met
veel weetjes en hopelijk antwoorden op uw vragen.
Je gaat ook nog met iets leuks naar huis.
1 maandag:
20.00-22.00 uur
datum:
5 oktober
o.l.v.:
Tanja van der Molen
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 2,50
26. het Geheim Van een
Goede film
Houd je van films? Spannende, ontroerende of komische? Waarom zijn ze eigenlijk spannend? Wat
maakt een goede film goed? Wat is het geheim? De
docent laat aan de hand van bekende films zien hoe
een film is opgebouwd. Hij gaat in op de structuur
van een film, hoofdpersonen en verhaalontwikkeling. Leuk, interessant en een openbaring! Voortaan
kijk je op een heel andere manier naar films!
4 dinsdagen:
20.00-22.00 uur
datum:
6-13-20-27 okt
o.l.v.:
Pieter Reintjes
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 28,materiaalkosten: € 6,27. weerBaarheidstraininG
Tijdens de training wordt gewerkt aan houding,
zelfvertrouwen en diverse praktische vaardigheden. (o.a. slaan en schoppen). De deelnemers krijgen tips bij het inschatten van situaties om op grond
daarvan keuzes maken.
3 dinsdagen:
20.00-22.00 uur
datum:
6-13-20 okt
o.l.v.:
H.M. Scheffer
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 21,28. linkedin
LinkedIn gaat je helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Laat je verrassen door de vele mogelijkheden van LinkedIn.Tijdens deze twee bijeenkomsten
ga je onderzoeken, hoe jij je LinkedIn profiel optimaal kunt inzetten bij je zoektocht naar een andere
baan. Wat kan jouw netwerk voor jou doen en hoe
ga jij dit gebruiken? Het aanmaken en lid worden
van een groep, het volgen van bedrijven, zoeken
naar vacatures, verzamelen van aanbevelingen.
Wat kun jij en wil jij ermee? En als je eenmaal aan
tafel zit met je potentiële werkgever, wat nu? Welke
vragen ga jij stellen? Wat zijn je competenties? Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al een LinkedIn profiel heeft, of er een wil maken. Ook wordt er
aandacht besteed aan het sollicitatieproces.
2 woensdagen: 19.30-21.30 uur
datum:
7-14 okt
o.l.v.:
Ula Rusin
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 14,29. pastelkrijt op papier
Vroeger was dat al zo leuk, tekenen met krijt op de
stoep. Je ziet nu professionele kunstenaars prachtige kunstwerken maken op de straat die vervolgens
weer weg regenen. Gelukkig kun je ook met krijt op
papier werken, dan blijft je kunstwerk bewaard en
kan het ingelijst worden. In deze workshop gaan we
met pastelkrijt op papier aan de slag. Al het materiaal is aanwezig om te gebruiken.
1 donderdag:
13.45-16.00 uur
datum:
8 oktober
o.l.v.:
Resi van Zijl
plaats:
Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 13,50

30. Gewoon GeZond eten en
afVallen
Gezondheid, afvallen en bewegen. Het zijn onderwerpen waar mensen mee bezig zijn. Tenslotte willen we graag gezond en fit door het leven gaan.
Maar wat als dit zelf niet lukt? De docente is gewichtsconsulent en begeleidt mensen naar een gezonde leefstijl. De nadruk ligt op gezond afvallen
en het beantwoorden van voedingsvraagstukken,
waarbij geen dure afslankmiddelen of crash diëten
worden gebruikt. Om langdurig gewicht te verliezen,
is het belangrijk om je leefstijl te veranderen. Door
het veranderen van je leefstijl word je gezond en
fit en zal je gewicht verliezen. Hierdoor zal de kans
dat je te maken krijgt met hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk en diabetes kleiner worden. Tijdens de
lezing wordt informatie gegeven over gezond eten,
gezond gewicht, de verhoudingen tussen koolhydraten, vetten en eiwitten. Verder worden het lezen
van etiketten, verjaardagen, uit eten gaan etc. besproken.
1 vrijdag:
20.00-22.00 uur
datum:
9 oktober
o.l.v.:
Lodi Kolhoop
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,-

31. reisVerslaG Zuid-afrika
Tijdens deze lezing neemt de docent je mee op een
rondreis per camper door Zuid-Afrika. Je maakt kennis met de mensen, hun cultuur en de schitterende
natuur. Vanuit Pretoria gaat de reis naar het Ndebele Volk, theeplantages, de fascinerende Drakensbergen en het Kruger Wildpark. Een kort bezoek aan
Swaziland, gevolgd door de landschappen van Kwazulu Natal, de Zoeloe cultuur, de oude slagvelden en
prachtig wild in de parken Hluwhluwe en St.Lucia.
Langs de Indische Oceaan, door de provincie Oostkaap, geboortegrond van Nelson Mandela, met authentieke Afrikaanse woningen, de Wilde Kust en het
beroemde Addo Olifantspark. Dan de provincie Westkaap; rijden per antieke stoomtrein, de struisvogelteelt bij Oudtshoorn en een bloedstollende rit door de
ruige Swartsberge. Over de Outeniqua bergen naar
Hermanus, waar walvissen dicht bij de kust komen,
door de Paarl wijnstreek naar Kaapstad. Bezoek aan
de Tafelberg, pinguïns bij Simonstown en Kaap de
Goede Hoop. Langs de westkust naar het noorden,
op bezoek bij San-Khoi (Bosjesmensen), het Rooibosgebied, door het ruige Namaqualand naar Kalahari Park, met unieke natuurbeelden. Een lange tocht
oostwaarts door Noord Provincie, met bijzondere inheemse cultuur en het prachtig groene wildpark Pilanesberg. De reis eindigt in Pretoria met een luchtdoop, per ballon en je ziet de ogen van de Bromvogel.
1 maandag:
20.00-22.00 uur
datum:
12 oktober
o.l.v.:
Dick van Toorn
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,32. Basiscursus wijn en
wijnproeVen
Deze cursus is bestemd voor de beginnende en geinteresseerde wijnliefhebber die meer van wijn wil
weten. In vier avonden maak je kennis met de belangrijkste wijngebieden, de verschillende druivenrassen en wordt uitgelegd hoe wijn gemaakt wordt.
Maar naast de theorie wordt er natuurlijk ook geproefd. Per avond proef je verschillende witte en rode wijnen uit diverse delen van de wereld.
4 donderdagen: 20.00-22.00 uur
datum:
22-29 okt, 5-12 nov
o.l.v.:
René Stroet
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 28,materiaalkosten: € 32,50
33. etsen/ Grafiek collaGrafie
Collagrafie is een techniek uit de ets/grafiek wereld.
Een voordeel van deze techniek is dat je geen gevaarlijke zuren nodig hebt om een drukplaat te maken. De eerste avond maak je een collage van allerlei materialen en lijmen op een drager. Die krijgt
1 week de tijd om te drogen. De tweede avond inkt
je je collage in en druk je hem af op papier met een
etspers. Door de verschillende structuren van de
gebruikte materialen krijg je een afbeelding met verschillende (grijs-) tinten. Hier kun je mee spelen om
een afbeelding naar je zin te maken.
2 maandagen:
19.30-21.30 uur
datum:
26 okt, 2 nov
o.l.v.:
Resi van Zijl
plaats:
Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten:
€ 14,materiaalkosten: € 28,50
34. moZaïeken
Met Gaudí als inspiratiebron stap je in de wereld van
het mozaïeken. Je leert de techniek van het mozaieken. Je maakt je eigen mozaïek op een spiegel of
schaal. Je kunt hierop naar keuze mozaïeken. Is je
mozaïek nog niet klaar na afloop van de workshop
dan krijg je voldoende materialen mee om het thuis
op je gemak af te maken. De cursus is geschikt voor
beginners en gevorderden.
1 vrijdag:
13.30-16.30 uur
datum:
30 oktober
o.l.v.:
Gonda Santing
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 20,35. rondleidinG utrecht:
domunder
DOMunder is dé nieuwe historische attractie van
Utrecht. In DOMunder beleef je onder de grond de
verhalen van 2000 jaar geschiedenis van het Domplein. De ontdekkingstocht gaat eerst naar de middeleeuwse kelders, met ook resten van een Romeinse muur. Hier kijk je een film, een spannende
tijdreis van 2000 jaar in 10 minuten! Vervolgens duik
je echt ónder het Domplein, waar je met een slimme
zaklamp zelf op zoek gaat naar de verborgen geschiedenis. Eén van de hoogtepunten is de storm
van 1674, die je in levenden lijve meemaakt.
1 zondag:
13.45-15.15 uur
datum:
1 november
o.l.v.:
DOMunder
verzamelen:
foyer van UCK/DOMunder
op Domplein 4, Utrecht
cursuskosten:
€ 10,36. 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 zogenaamde libre (vrije
spel) met 3 ballen. Dus geen pockets (holes) in de
tafel maar simpel spelen met de zogenaamde stootbal (keu bal) van bal 1 naar bal 2 waardoor een carambole ontstaat. Als je het ziet spelen lijkt het
makkelijk, dit is echter schijn want je moet de keu
(biljartstok) juist kunnen voeren waardoor richting,
baldikte en tempo “één geheel” vormen. Het belangrijkste doel is om je met plezier te laten biljarten.
5 dinsdagen:
20.00- 21.00 uur.
datum:
3-10-17-24 nov, 1 dec
o.l.v.:
Ton Bocxe
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 35,-

37. Biljarten-2
Zie informatie bij cursus 36.
5 dinsdagen:
21.00-22.00 uur
datum:
3-10-17-24 nov, 1 dec
38. Vilten
In deze workshop ga je leren vilten. Wij zullen met
kleine plukjes wol in diverse kleuren en zijde gaan
werken. Eerst leggen we de wol en zijde op elkaar
en door het gebruik van warm water en zeep en
d.m.v. de wrijving die ontstaat door te kneden en te
rollen, hechten de vezels (wol en zijde) zich aan elkaar. Dit wordt “natvilten” genoemd. Door deze eeuwenoude techniek wordt er een zeer decoratief resultaat verkregen.
1 woensdag:
19.30-22.00 uur.
datum:
4 november
o.l.v.:
Mariska Steensma
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 12,50
39. Van Gotiek tot renaissance
Naar aanleiding van de expositie in het Catharijneconvent over ”De heksen van Bruegel” wordt
ingegaan op de schilder- en beeldhouwkunst uit
het midden van de 16e eeuw met uiteraard Bruegel
en zijn familie als middelpunt. Hun kunst had mede
als doel de menselijke dwaasheden aan de kaak te
stellen. Ook zal dieper worden ingegaan over het in
die tijd ontstane specialisme in de schilderkunst zoals Landschap, Marine, Portret en Historiestukken,
onder invloed van de grote Venetiaanse schilders
zoals Titiaan, Tintoretto. De cursus wordt afgesloten
met een bezoek aan de tentoonstelling.
4 donderdagen: 20.00-22.00 uur:
5-12-19-26 nov
1 zaterdag:
14.00-16.00 uur: 28 nov
o.l.v.:
Jean van Tongeren
plaats:
De Boei, Vinkeveen
verzamelen:
28 nov: Catharijneconvent,
Utrecht
cursuskosten:
€ 35,materiaalkosten: entree museum
40. tekenen en kleuren Voor
Volwassenen
We gaan spelen met kleur. Het is een vorm van
ontspanning, verstand op nul en lekker bezig zijn.
Kleurplaten, zendala’s, zentangles en doodles komen voorbij. Jij gaat lekker kleuren, waarbij je gebruik maakt van je eigen creativiteit. Je zult verbaasd staan van je resultaat.
3 donderdagen:
13.30-15.30 uur
datum:
5-12-19 nov
o.l.v.:
Annie Overbeeke
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 21,materiaalkosten: € 8,41. schilderen met de deeGrol
We gaan schilderen met
de deegrol. De deegrol
wordt verpakt en omkleed,
door de acrylverf gerold,
vervolgens over het papier
gerold en dat geeft een geweldig resultaat. We gaan
verschillende mogelijkheden uitproberen. De plastic zak gebruiken we als
stempel. Het is leuk om te doen en het werk ziet er
heel creatief uit.
1 donderdag:
13.30-15.30 uur
datum:
26 november
o.l.v.:
Annie Overbeeke
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 5,42. leVenstestament
Wie regelt je zaken als je dit zelf niet meer zou kunnen? Wie vertrouw je met je geld, je woning of je huisdieren? Weten je huisarts of direct betrokkenen van
je wensen op medisch vlak? In een levenstestament
kan je al je zakelijke en persoonlijke wensen vastleggen en een vertegenwoordiger aanwijzen die je zaken behartigt als je dit niet meer kunt. De docente,
verbonden aan Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen, licht toe wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij het opmaken van een levenstestament.
1 dinsdag:
20.00-22.00 uur
datum:
1 december
o.l.v.:
Mariëlle Touw- van den Bos
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,43. kerstBaksels
Tijdens de kerst je eigen kerststol eten en je gasten
verwennen met een wel heel bijzondere tulband!
Stel je eigen vulling samen van de diverse verse
ingrediënten en laat je verrassen door de speciale Hoeve Landzicht tulband. Je leert o.a. te maken:
een deeg zetten; een kerststol zonder additieven;
een verrassingstulband; hoe je deze het beste kunt
bewaren; wanneer je ze het beste al kunt maken.
1 donderdag
13.15-16.30 uur
datum:
10 december
o.l.v.:
Mings Slikker
plaats:
Hoeve Landzicht, Oukoop 22,
Nieuwer ter Aa
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 37,50
44. creatief kerststuk
Tijdens deze workshop maakt u een creatief kerststuk, een sfeervolle decoratie in uw woonkamer.
1 dinsdag:
20.00-22.00 uur
datum:
15 december
o.l.v.:
Esther Boerlage
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten:
€ 7,materiaalkosten: € 27,50
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Ledenvergadering biljartvereniging de Springbok
Regio - De laatste week van augustus wordt de ledenvergadering van
de biljartvereniging ‘De Hoef’ gehouden op donderdagavond 27 augustus om 20.00 uur in de springbok. Het nieuwe seizoen begint
weer direct aansluitend de week
daarop. De vereniging is dit jaar
weer uitgebreid en heeft nu 3 teams
in de competitie van de biljartfederatie te weten Springbok 1 Eijk&Veld
Lutis Ventilatietechniek/Springbok
welke in de 1e divisie uitkomen en
Springbok 2 Eijk&Veld die in de 2e
divisie speelt. Ook op de dinsdagmiddag is er een onderlinge competitie met 18 spelers welke voor het
2e jaar in de springbok speelt, er is
nog een mogelijkheid om hiervoor
eventueel ook aan deel te nemen.
Heeft u hiervoor belangstelling kom
dan gerust even langs op dinsdagmiddag in september. Op donderdag is er een competitie ‘s middags

met 22 personen en ’s avonds met
24 personen waarmee de biljartvereniging begonnen is 9 jaar geleden.
Vrijdag
Ook op vrijdagavond is er een competitie driebanden welke op 11 september begint deze spelen om de
2 weken, waarbij 2 spelers onderling 2 wedstrijden spelen zodat ook
hieruit een kampioen komt. Verder
wordt er op elke 2e zaterdag van de
maand een klaverjas kompetitie gespeeld vanaf 12 september aanvang
20.00 uur. Hierbij worden de punten
van de 5 hoogst gespeelde avonden
bij elkaar opgeteld voor de kampioen van het seizoen. U mag dus 3
avonden missen en kan dan toch
nog kampioen worden. Op de foto
Fons Stolwijk de kampioen van de
donderdagavond van 2015 samen
met de oprichter van onze vereniging Hans van Eijk.

Nieuwe trainersstaf de
Vinken
Regio - De Vinken speelt komend
seizoen in de derde klasse van het
KNKV, in poule 3G. Dit seizoen onder leiding van het uit Culemborg en
Tiel afkomstige trainerskoppel René
Westdorp en Fred Straatman. Jasper van Peursem is verantwoordelijk
voor het tweede achttal van de Vinkeveners. Ron van Vliet hanteert dit
seizoen opnieuw de spons en verzorgingstas. De Vinkeveense ABNAmroformatie heeft een bescheiden
oefenperiode achter de rug. Hierin
heeft het trainersduo een korte selectieprocedure gehanteerd. De uiteindelijke basisacht van de Vinkeveense korfbalhoofdmacht bestaat
dit seizoen uit:
Dames:
Masha Hoogeboom, Emese Kroon,
Eva Hemelaar, Annick Stokhof
Heren:
Kelvin Hoogeboom, Jerom Stokhof,
Stefan Oussoren, Rutger Woud

Klasseverschil komt tot
uiting in bekerduel

Indeling en programma
A.s. zaterdag 29 augustus start de
veldkorfbalcompetitie en dan speelt
De Vinken om 15.30 uur uit tegen
DKV op sportpark Schoonenberg in
IJmuiden. De overige wedstrijden
tot aan het zaalseizoen zijn:
5 september
De Vinken 1 – Huizen 1
Sportpark de Molmhoek, Vinkeveen
12 september
Dijkvogels 1 – De Vinken 1
Sportpark Maasdijk te Maasdijk
19 september
De Vinken 1 – Fiducia 1
Sportpark de Molmhoek, Vinkeveen
26 september
Gemini 1 – De Vinken 1
Sportpark Groenhoven, Gouda
3 oktober
De Corvers 1 – De Vinken 1
Sportpark De Corverskuil, Hilversum
10 oktober
De Vinken 1 – Fortissimo 1
Sportpark de Molmhoek, Vinkeveen

Het nieuwe trainersduo van KV De Vinken, René Westdorp (links) en
Fred Straatman.

Eemdijk geroutineerder
dan Argon
Regio - De eerste wedstrijd in de
bekerpoule trof Argon hoofdklasser
Eemdijk en het bleek al snel dat deze ploeg veel ervaring in huis had
en mannelijk voetbal speelde. Argon stelde daar weinig tegenover.
Met name de doelkansen waren
de gehele wedstrijd op één hand te
tellen. Met name de geroutineerde
Jasper Bolland was een plaaggeest
voor Argon, hij trof drie maal het
net. Uiteindelijk werd de eindstand
1-4 in het voordeel van de gasten.
Twee afstandsschoten
De eerste mogelijkheid deed zich
voor Eemdijk, Bolland leverde een
hard en zuiver schot af maar Argon doelman Edwin Pieterse Pakte
de bal uitstekend. Nadat een goede mogelijkheid voor de gasten over
het doel was gegaan was het na een
klein half uur wel raak. Nu had Pieterse geen kans tegen de vuurpijl
van Jasper Bolland 0-1. Na veertig
minuten kon het schot tussen de
palen van Argon opgetekend worden. Fernando Pique haalde trekker over maar doelman Gerben Ruizendaal pareerde knap. Op slag van
rust lanceerde Eemdijk weer een afstandsschot, nu van de voet van Daniël de Haan die doel trof, onhoud-

baar omdat de via een speler van
richting werd veranderd 0-2.
Aansluitingstreffer
Het begin van tweede helft leek het
of Argon iets terug kon doen, met
speelde iets agressiever en creëerde enkele mogelijkheden. Nadat
Wouter Bout en Rutger Huygen namens Eemdijk over hadden geknald
schoot ook Jesse van Nieuwkerk
naast. Vervolgens werd een inzet
van Syrano Morrison een prooi voor
de doelman. Na een klein half uur
viel dan toch de aansluitingstreffer.
Na een hoekschop kwam de bal in
het doelgebied, aanvankelijk werd
de bal door een speler van de doellijn gewerkt, maar de meegekomen
Wilco Krimp zorgde met zijn lichaam
voor de 1-2. Maar wie dacht dat
de mogelijkheid bestond om alsnog een punt in Mijdrecht te houden kwam bedrogen uit. In de slotfase scoorde Jasper Bolland de 1-3
en 1-4.
Dinsdag gaat Argon op bezoek bij
VVZ’49 in Soest, aanvang 20.00 uur
en zaterdag gaat Argon opnieuw
naar Soest waar SO Soest de tegenstander is. Aanvang is hier 17.00 uur.
Foto: sportinbeeld.com

Fit & Fun D.A.G voor
55-plus bij KDO
Regio - Heeft u altijd al willen bewegen, maar weet u niet goed wat u
moet doen? Op 2 september organiseert de afdeling Dance Aerobics
en Gym van sv KDO een open D.A.G
voor iedereen boven de 55 jaar.
Kom langs, doe mee en zie hoe leuk
het is om gezellig samen te bewegen! Sporten en bewegen is belangrijk, maar bovenal heel erg leuk! Elke woensdag en donderdag zijn er
speciale lessen voor 55-plussers,
zoals senior Fit en Fit-plus. Tijdens
de lessen kan iedereen op zijn eigen
niveau meedoen en naast bewegen,
staat het sociale contact hoog in het
vaandel. Op woensdag 2 september
stelt KDO zijn les open voor iedere
senior die vrijblijvend een keer mee
wil doen.

Programma
Om 9.00 uur wordt u ontvangen met
een heerlijk kopje koffie of thee.
Vervolgens wordt u welkom geheten
en worden de les Senior fit en Fitplus nader toegelicht. Van 9.30 uur
tot 10.30 uur kunt u kennismaking
met beide lessen en vragen stellen
aan de docenten. Vergeet dus niet
uw sportieve kleding aan te trekken,
binnenschoenen mee te nemen en
een handdoek in te pakken. Na afloop is er de mogelijkheid om iedereen te leren kennen en eventueel lid
te worden van de vereniging.
Interesse?
Heeft u belangstelling om op 2 september mee te doen met Fit & Fun
D.A.G? Geef u op bij KDO via aerobics@kdo.nl of 0297-525548.

Regio - Zaterdag 22 augustus
speelde de C1 van Legmeervogels haar eerste officiele duel,
een bekerwedstrijd tegen het 2
klasses hoger spelende ASV de
Dijk. De wedstrijd vond plaats op
het complex van De Dijk, gelegen
op een idyllisch plekje, ingeklemd
tussen het IJ en de romantische
houten huisjes aan de Schellingwouderdijk. De C1 is een nieuw
gevormd team. Na het vertrek van
3 sterkhouders naar Roda ‘23, is
het team aangevuld met enkele talentrijke jongens uit de D1,
Mike, Mika en Ilias en de nieuw
aangetrokken spits Jordan en
keeper Dimitri. Bij deze wedstrijd
tegen een sterke tegenstander en
in een nieuwe samenstelling, had
trainer Bas dan ook weinig illusies over een goede afloop. Helaas bleek Bas over voorspellende gaves te beschikken, al gauw
na de aftrap nam De Dijk het initiatief. Waar Hansje Brinkers in het
verleden in staat was met 1 vinger een op doorbreken staande
dijk tegen te houden, kon onze C1
de aanvalsgolven niet weerstaan.
Na een kwartier stond er al een

3-0 score op het bord. Onze jongens deden wat ze konden,maar
werden teruggedrongen op eigen
helft en zagen geen kans een fatsoenlijke aanval op te bouwen.
Na rust veranderde het beeld
van de wedstrijd, de Vogels stonden beter georganiseerd en wisten zowaar enkele malen kansrijk
uit te breken. Desondanks liep de
score op naar 6-0. Mika kon het
niet langer aanzien, won een venijnig duel op het middenveld en
stoomde op naar het vijandelijke
doel. Met een machtig afstandsschot teisterde hij de lat, waarna
een attente Stefan de bal over de
doellijn schoot voor de verdiende eretreffer. Ondanks de zware
nederlaag een nuttige wedstrijd
om de jongens aan elkaar te laten wennen. Grootste winst vandaag was de persoonlijke aandacht die grensrechter Erik van
de scheidsrechter kreeg. De jonge fluitist gaf Erik een spoedcursus nieuwe spelregels, zodat Erik
voortaan betrouwbaar en met zijn
kennis op peil langs de lijn kan
staan. Daar worden we als team
alleen maar beter van.

Zomerbridge- out nadert
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Deze voorlaatste avond lukte het Francis Terra & Wim Slijkoord
om met 62,08% het beste paar van
alle bridgers te zijn. En dat niet alleen, ze maken zo op de valreep
eveneens deel uit van de A- lijn coryfeeën van deze zomer. Ook Joke
van Koert & Ineke van der Lee werden als tweede met 58,75% aan deze ere lijst toegevoegd. Voor Ger
Quelle & Gijs de Ruiter is een top
positie deze zomer meer gesneden
koek en nu werd dat een derde plek
met 57,50%. André van Herel & Cora de Vroom volgden met 55,42%
als vierde en Ans Bruggeman & Elly Degenaars lieten zich ook van voren zien als vijfde met 51,25%. In
de B- lijn alweer een mooie zomeravond voor Nel & Adriaan Koeleman
die met 60,75% de winst naar zich
toe trokken. Trudy van den Assem
& Rietje Tijssen kwamen als tweede op 58,42% uit en versloegen An
& Jan van Schaick, die 57,83% lieten aantekenen, nipt. Laatst genoemden hielden zo natuurlijk wel
de familie bridge eer hoog en dat
was deze avond toch wel nodig!
Theo Cocq van Welwijnen & Daan
Aartse Tuyn hebben niet alleen welsprekende namen, maar kunnen
ook goed kaarten en eisten de vierde plaats op met 55,92%. Het vijfde paar dat zo plaatselijke bekendheid vergaarde was dat van Wim
van Rooyen & Jaap Schutte, die op
51,75% kwamen.

C-lijn
In de C- lijn was de “Midsummer
Night’s Dream” voor Cor Hendrix &
Wim Röling weg gelegd. Met uiterst
slim en wel doordacht spel haalden
ze de eerste plek met 61,98% binnen. Rie Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt toonden karakter door na
een slechte tafel niet te versagen
en werden zo keurig tweede met
53,65%.
Hetzelfde geldt voor Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers en de
dames scoorden ook nog eens het
zelfde percentage. Maria Baas &
Klaas Verrips verzekerden zich met
52,60% van plaats vier en Wim Harding raakt kennelijk gewend aan
z’n invaller partner en kwam met
51,56% in de boeken en als vijfde
door. Nog één avond te gaan voordat overal in de regio de bridgecompetities weer los barsten.
Heeft u de smaak deze zomer te
pakken gekregen en bent u nog
geen lid van een club in uw woonplaats, meld u dan aan, u verkrijgt
er een hobby mee voor het leven!
Woensdag 26 augustus voor de
laatste keer zomerbridge in Dans &
Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Aanmelden bij voorkeur per e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl of tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal.
Aanvang om 19.45 uur en de kosten
zijn zes euro per paar.

Bij voldoende belangstelling
vrijdagmiddag bridge
Regio - Bij voldoende belangstelling is er ook dit jaar weer op de
vrijdagmiddag Bridgen Onder Begeleiding in Uithoorn. De spelregels
zijn een klein beetje gewijzigd..want
naast dit intiatief draai ik ook een
starterscursus bij voldoende belangstelling! De planning is 13:0014:00 Theorie les voor starters met
daaraan vast 1,5 uur praktijk bridgen. 14:00-16:30 2,5 uur Bridgen
onder Begeleiding. Wil je meedoen
(want iedereen kan leren bridgen
die het leuk vind om samen met anderen een uitdagend kaartspel te
spelen) met

Starters Bridge les
(Leer, Kom of Ga Bridgen). Kost
50,- voor 10 lessen kost je 10 vrijdagmiddagen. Eventueel nog een
cursusboek+CD voor 12,50 euro.
Vrijdagmiddag van 13:00-15:30 uur.
Bridgen onder Begeleiding
(BOB in Uithoorn). Kosten: 2,50
euro per keer Ook als je (tijdelijk) geen vaste bridgepartner
hebt. Vrijdagmiddag van 14.00–
16.30 uur. Start vrijdag 11 september in Uithoorn. Hans Selman:
hans.selman@gmail.com, tel. 0297532140, 06-28459941

Bowling Vereniging
Mijdrecht weer van start! Het eerste E Markt Jeu de Boules Toernooi in De Kwakel
Regio - Maandag 31 augustus gaat het nieuwe seizoen voor
Bowling Vereniging Mijdrecht
weer beginnen. De ballen zijn
weer uit de kast, gepoetst en wel,
de banen zijn geolied, klaar voor
een nieuwe competitie met nieuwe uitdagingen en een volle wedstrijdkalender met nieuwe toernooien.
De senioren spelen op
Maandag van 20.00–21.45 uur
(driemans). Dinsdag van 20.00–
22.00 uur (viermans). Woensdag
van 20.30–22.30 uur (viermans).
Wilt u eens ervaren hoe het is om
in teamverband te bowlen? Kom
gerust eens kijken op één van de
speelavonden. De woensdagmiddag is voor de jeugd van 14.00 –
15.30 uur. Ben je tussen de 10 en
17 jaar en wil je graag eens er-

varen hoe het is om te bowlen,
de trainer staat met tips en trucs
voor je klaar om je kennis te laten maken met de bowlingsport.
Graag ontvangen zij dan een berichtje van tevoren zodat onze vrijwilligers paraat staan. Je kunt je
aanmelden via jeugdzaken@bvmijdrecht.nl. Op woensdag 2 september start ook het G bowlen.
Iedere eerste woensdag van de
maand van 19.00 – 20.00 uur is er
de mogelijkheid voor mensen met
een beperking om te bowlen. Hebt
u hier interesse in of wilt u meer
informatie mailt u dan naar: riet.
helmig@tiscali.nl. Kortom Bowling Vereniging Mijdrecht is er helemaal klaar voor. U kunt hen vinden in Bowlingcentrum Mijdrecht
aan de ontspanningsweg 1a. Voor
meer informatie bezoek onze
website: www.bvmijdrecht.nl.

Regio - Donderdag jl organiseerde de plaatselijke Jeu de Boules
Club.“’Het WilgenHofje “’ De Kwakel haar eerste jeu de boules toernooi, dat gesponsord werd door
Kwakelse ondernemers. Elke maand
schenkt een Kwakelse ondernemer
waardebonnen die als prijsje ingezet kunnen worden. Deze middag
de eerste in een cyclus van 10 Toernooien schenkt Berry Schalkwijk
van de E markt de waardebonnen.
Het was prachtig weer, droog, zonnig en er deden deze middag... 19
deelnemer mee. Er werden 3 ronden gespeeld en er werd veel strijd
geleverd met dan ook mooie winnaars Tiny Rentenaar 3+26. Een gedeelde tweede plaatst was er voor
Mien Breuren en Wout Verlaan die
beide eindige op: 3+18. De organisatie kan weer terugkijken op een
zeer geslaagd toernooi. Het volgende toernooi wordt in september gehouden.
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Studenten tonen vakmanschap op WK Beroepen
Regio - Twee Noord-Hollandse studenten representeerden Nederland bij de 43ste editie van WorldSkills, het WK voor beroepen in Brazilië. Dennis Cornelissen uit Breezand
en Sanne Appelboom uit Rijsenhout toonden uitstekend vakmanschap, maar grepen helaas naast
de medailles. Het WK voor beroepen vond deze week plaats in São
Paulo, Brazilië. Vier dagen lang streden de beste jonge vakmensen ter
wereld voor een felbegeerde plek
op het podium. Nederland heeft ook
een gouden plak gescoord: teamgenoot Nadine Klingen won goud én
prolongeerde daarmee de wereldtitel voor het onderdeel Etaleren. Vijftien kandidaten van Team Nederland wonnen een medaille voor excellent vakmanschap. In São Paulo
streden zo’n 1200 kandidaten uit 75
bij WorldSkills aangesloten landen
in 50 beroepen voor een wereldtitel. Nederland deed mee met 35
kandidaten in 30 vakrichtingen (beroepen), waaronder verpleging, mobiele robotica, bloembinden, lassen,
koken en webdesign.
Dennis Cornelissen kwam uit op
een 24e plek bij het onderdeel Cabinetmaking (Meubelmaken). Hij
leert bij ROC Friese Poort, daarnaast
werkt hij bij De Vries Scheepsbouw.
Sanne Appelboom behaalde de 29e
plaats bij de wedstrijd Hairdressing

Fysiotherapie Cremers ook
in avond en zaterdag open

(Kapper). Ze leert bij ROC Nova College en werkt bij Trendy Hair.
Vakwedstrijden in de lift
Deelname aan vakwedstrijden is
voor de kandidaten een onvergetelijke ervaring en draagt bij aan een
glansrijke carrière. Zo nam televisie kok Rudolf van Veen eind jaren
tachtig deel aan WorldSkills. Na de
zomer krijgen meer Mbo’ers de kans
om deel te nemen aan vakwedstrijden. Zo’n 90 procent van alle Mboscholen doet de komende jaren mee
met vakwedstrijden. Het ministerie
van OCW heeft de vakwedstrijden
van Skills Heroes in de excellentieregeling opgenomen. Hierdoor kunnen Mbo-scholen de vakwedstrijden in hun excellentieplannen en
het reguliere onderwijsprogramma
integreren. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven. De huidige kandidaten
van Team NL werden geselecteerd
door de vakwedstrijden van Vakkanjers en branchevereniging VHG en
zijn zowel afkomstig van Mbo-scholen als uit het bedrijfsleven. WorldSkills vindt plaats sinds 1950. Nederland doet sinds 1962 mee. Over
twee jaar wordt de 44ste editie van
het evenement in Abu Dhabi georganiseerd. In São Paulo besloten de
bij WorldSkills aangesloten landen
dat WorldSkills 2019 in Kazan wordt
georganiseerd.

In september en in november

Mindfulness trainingen in
Therapeutisch Centrum
Regio - Al heel wat mensen hebben
hun weg gevonden naar de mindfulnesstrainingen in Therapeutisch
TrainingsCentum Oosteinder (TCO)
in Aalsmeer Oost. Zij hebben handvatten meegekregen om stap voor
stap beter om te kunnen gaan met
onder andere stress, piekergedrag,
angst of onrust. Joke, mindfulnesstrainer in TCO vertelt: “Vaker in het
NU leven helpt hierbij en dat is wat
Mindfulness ons kan leren. Je hoeft
echter geen klachten te hebben om
toch baat te hebben bij een training
Mindulness. Het kan ook helpen je
algemene ontwikkeling te verbeteren en bewuster in het leven te
staan. In de training wordt gewerkt
met meditatie, ontspannende yoga
en gedragsoefeningen uit de Boeddhistische en westerse psychologie.” Marianne, pschosomatisch oefentherapeut in TCO vervolgt: “Sommige mensen hebben bij mij net een
therapie afgerond en vervolgens de
training Mindfulness gevolgd. Ze
krijgen hierdoor extra handvatten
mee om beter met een eventuele terugval om te kunnen gaan. Mindfulness is een krachtige manier om
minder snel in oude patronen terug
te vallen.”
TCO biedt in samenwerking met
Wings & Footprints de 8 weken durende training aan zoals Jon Kabat Zinn deze meer dan 30 jaar geleden ontwikkelde. Joke: “Het kost
best veel tijd, training en aandacht
voor jezelf om anders met onze vaak
zeer hardnekkige patronen om te
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leren gaan. Door het volgen van een
Mindfulnesstraining zet je een stapje in de goede richting op de weg
naar meer innerlijke rust en vrijheid.”
De basistrainingen worden begeleid
door twee trainers, Marianne Buskermolen, directeur van TCO en
reeds 30 jaar werkzaam als psychosomatisch (Cesar) oefentherapeut,
haar specialiteit is stressreductie,
en Joke van der Zwaan, gecertificeerd mindfulnesstrainer en oprichter van Wings & Footprints. Zij heeft
vele jaren ervaring als meditatie en
yogadocente en mindfulnesstrainer. De trainers: “Wij vullen elkaar
prachtig aan en kunnen als team
op verantwoorde wijze de deelnemers in de mindfulnesstraining begeleiden op hun innerlijke reis.” De
8 weken durende trainingen starten
op 3 september en 12 november;
bij voldoende aanmeldingen kan er
nog een training van start gaan op
de dinsdagochtenden vanaf 8 september en 10 november. De kosten
zijn 320 euro (incl. btw), indien vergoed door werkgever 445 euro (excl. btw). De prijs is inclusief introductie en intakegesprek vooraf, een
werkboek, digitale teksten en ingesproken oefeningen op USB stick
om thuis mee te oefenen. Aanmelden: info@Wingsandfoortprints.nl,
telefoon 06-23861976 (Joke), 0297324757 (Marianne) of via het aanmeldformulier op de stites: www.
wingsandfootprints.nl en www.tcoaalsmeer.nl waar ook meer informatie te lezen is over Mindfulness.

Foute plek busknooppunt

Bedrijven Park Rijk boos
op Stadsregio Amsterdam
Regio - Bedrijven op het bij Schiphol gelegen bedrijventerrein Park
Rijk zijn woedend op de Stadsregio
Amsterdam. Die situeert een voor
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) aan te leggen busknooppunt
niet in het gebied zelf, maar aan de
rand ervan. Volgens de coöperatie Park Rijk gaat het om een plek
waar bijna niemand werkt en die
voor de 7.200 werknemers van het
bedrijventerrein op een veel te grote (loop)afstand ligt. De coöperatie werkt niet mee aan de benodigde grondverkoop en de aanleg van
kabels en leidingen en zal zich met
hand en tand tegen de plannen van
de Stadsregio Amsterdam verzetten.
Aanslag op bereikbaarheid
De busverbindingen van Park Rijk
zijn op dit moment uitstekend. Elke 7 minuten rijdt er vanaf zes voor
werknemers en bezoekers gunstig
gelegen haltes een bus naar Schiphol-centrum en NS-station Hoofddorp. Daarvan maken dagelijks gemiddeld circa 550 werknemers gebruik. Park Rijk rekent de komende jaren op een uitbreiding met
ruim 65.000 vierkante meter en zal
dan aan 10.000 mensen werk bieden. Het aantal busreizigers loopt
naar verwachting op tot minstens
700 per dag. De HOV-plannen van
de Stadsregio Amsterdam zijn een
regelrechte aanslag op de bus-bereikbaarheid van Park Rijk. Van zes
succesvolle haltes in het park worden er vier geschrapt. En het knooppunt waar buslijnen samenkomen
ligt straks niet in het park, maar aan
de buitenkant.
Voorzitter Willem Masseur van de
coöperatie Park Rijk: “De bus gaat
niet óver, maar lángs ons park en
stopt op een plek waar vrijwel niemand werkt. Ons eigen plan om bij
het Radisson Blu Hotel op Park Rijk
een voor omwerkenden goed bereikbare superhalte te maken – inclusief winkeltjes en horeca – is ondanks het feit dat we daar aan mee
willen betalen en er grond voor vrijhouden van tafel geveegd.”
De Stadsregio Amsterdam beweert
dat situering van het knooppunt in

het park te duur is. Uit een onderzoek dat de coöperatie door externe
deskundigen liet doen blijkt echter
dat de Stadsregio Amsterdam zich
op verkeerde aannames en informatie baseert. Pogingen van de coöperatie om tot een vergelijk te komen
draaiden volgens Willem Masseur
op niets uit: “Ambtelijk is men volledig gefixeerd op het aantal ritten
dat het HOV per uur moet maken.
Dat lijkt het enige wat telt. Waar de
bus stopt en hoelang reizigers van
en naar de halte moeten lopen, vindt
men niet van belang. Dat geldt ook
voor de aankleding en omgeving.
Wij willen er met winkeltjes, horeca en misschien andere voorzieningen als een buren.nl en boodschappendienst iets aardigs van maken.
Maar in plaats van maatwerk kiest
men voor een betonnen bak op een
rotplek.” Het door de Amsterdamse
burgemeester Van der Laan voorgezeten dagelijks bestuur van de
Stadsregio Amsterdam ging niet in
op verzoeken van de advocaat van
de coöperatie tot overleg.
Dreigen met onteigening
Willem Masseur: “Onze leden zijn
het nu zat. Temeer daar er door
ambtenaren al is gedreigd met onteigening. Zij kijken alleen óf er per
uur een x-aantal busritten wordt gehaald en niet hóe. Aan het economisch belang van Park Rijk wordt
voorbij gegaan. Daarom heeft de
ledenvergadering van de coöperatie unaniem het bestuur opgedragen alle medewerking aan de HOVplannen te stoppen.”
Een bijkomend pijnpunt is dat de
Stadsregio Amsterdam voornemens
is om voor buslijnen die van het
HOV worden afgetakt een betonnen
bak aan te leggen. Park Rijk is onder architectuur aangelegd, bestaat
voor een verhoudingswijs groot deel
uit water en groen en wordt gezien
als een van de mooiste bedrijventerreinen van Nederland. “De door de
Stadsregio Amsterdam voorgestelde ‘betonnen’ aanpak zal de kwaliteit van het terrein voor een groot
deel ruïneren, zonder dat daar enige
vorm van financiële compensatie tegenover staat”, besluit Masseur.

Regio - Sinds juli is Fysiotherapie
Cremers gevestigd in de Kanaalstraat 51a. Cremers is een praktijk,
die staat voor deskundigheid, kwaliteit en zorg. Het juiste adres voor
fysiotherapie, oefentherapie, massage, lymfdrainage, sportgerichte fysiotherapie en osteopathische
technieken. Eigenaar is Noud Cremers: “Ik zit sinds 2003 in het vak.
Nadat ik in Duitsland en Nederland de nodige ervaring heb opgedaan, heb ik besloten mijn eigen praktijk te starten. Een eenmanspraktijk met de constante begeleiding van mijn echtgenote, die
als secretaresse en praktijk manager voor het snelle en goede regelen van afspraken en vragen verantwoordelijk is. Een voordeel van deze eenmanspraktijk is dat ik u van
start tot finish kan begeleiden bij uw
klachten. Ik maak onder andere ge-

bruik van osteopathische technieken, zoals neuromusculaire massage, Jones-technieken, entrollungsen manuele technieken.” Noud Cremers besluit enthousiast: “Kom naar
mij voor een goed onderzoek, een
effectieve behandeling en de juiste adviezen!” De fysiotherapie-praktijk is open van maandag tot en met
vrijdag van 7.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 13.00 uur!
Zondag blijft de deur dicht. De openingstijden zijn ruim, zodat mensen
ook na hun werk terecht kunnen en
handig is het natuurlijk dat ook op
zaterdag gewerkt wordt. De praktijk
is rolstoeltoegankelijk.
Een afspraak maken kan via 0297267219 en 06- 40828443 of stuur
een email naar info@fysiotherapiecremers. Kijk voor meer informatie
op de website: www.fysiotherapiecremers.com.

Fysiotherapeut Noud Cremers met echtgenote en manager Syreeta.

Vernieuwde showroom en
groter aanbod Hartelust
Regio - “Alle verlichting is er nu uit
en er is plaats gemaakt voor meer
inbouwapparatuur in de showroom.”
Aan het woord is Peter Eveleens,
één van de eigenaren van de firma Hartenlust, het gerenommeerde wit- en bruingoedbedrijf aan de
Oosteinderweg. Op de vraag waarom verlichting niet meer zal worden
verkocht is het antwoord simpel:
“Vanwege een tegenvallende omzet.
We zijn in april begonnen met de
uitverkoop en dat liep gelukkig wel.”
Een groot stuk aan de voorzijde van
de winkel is in juni verbouwd en opgefrist en het aanbod is flink uitgebreid. Hartelust levert uiteraard apparatuur van Bosch, AEG en Miele,
maar kan vrijwel ieder merk leveren.
Eveleens: “Het voordeel van de verandering is dat wij tevens de reparatie verzorgen. Mensen kopen regelmatig elders een keuken, maar als
er iets stuk is qua apparatuur, dan
komen ze bij ons. Hiervoor hebben
wij twee witgoedmonteurs in dienst
en ook twee inbouwmonteurs. We
werken hier in totaal met een team
van elf enthousiaste medewerkers.”
Korting
Vanwege de heropening van de ver-

nieuwde showroom, biedt Hartelust nu een unieke actie tot het einde van deze maand. Zij geven maar
liefst vijftig procent korting op de
inbouwkosten van inbouwapparatuur. Verder wil Peter Eveleens nog
kwijt dat zij een service verlenend
bedrijf zijn en kwalitatieve en vakkundige kennis in huis hebben. Hij
zegt: “Wat ook belangrijk is, we zijn
altijd bereikbaar en lossen het op,
hoe dan ook.”
Bezorgservice
Tevens heeft het bedrijf een bezorgservice en de medewerkers geven graag advies aan huis. “Of we
nu een televisie komen ophangen
of apparatuur komen repareren, leveren of onderhouden, het gaat om
het totaalplaatje. En daarvoor bent
u bij ons aan het juiste adres!” Kijk
eens op www.hartelust.nl voor meer
informatie. Ook is daar de webshop
te vinden. De openingstijden van
Hartelust aan de Oosteinderweg 279
zijn van maandag tot en met vrijdag
van negen tot half een en van een
tot zes uur en op zaterdag, zonder
middagpauze, van negen tot vijf uur.
Telefoonnummer 0297-326454.
Door Miranda Gommans

Links verkoopmedewerker Harold Ofman en rechts eigenaar Peter Eveleens.

Ruimte maken voor nieuwe producten

Opruiming in Wereldwinkel
Aalsmeer - Oude bekende producten uit de Wereldwinkel, maar ook
de verrassend leuke collectie fairtrade meubelen uit India gaan de
komende vier weken de deur uit
voor leuke prijsjes. De huidige collectie moet weer ruimte maken voor
nieuwe producten afkomstig uit
Azië, Latijns Amerika en Afrika.
Goed om te weten: Voor alle artikelen geldt dat ze zijn ingekocht volgens de principes van de eerlijke
handel. De boeren, zilversmeden,
wevers, pottenbakkers en meubelmakers in de Derde Wereld hebben
al een faire prijs voor hun producten ontvangen. Zij merken financieel van deze opruiming niets. Wel
betekent de opruiming voor de producenten in de Derde Wereld dat
er weer nieuwe producten geleverd
kunnen worden.
Voor de consument is deze opruiming een leuke gelegenheid om
eens kennis te maken met de Wereldwinkel. De opruiming duurt tot
en met zaterdag 12 september en
natuurlijk geldt op is op. De Wereldwinkel is te vinden in de Zijdstraat

15 en is geopend op maandag van
13.30 tot 17.30 uur, dinsdag tot en
met vrijdag tussen 9.30 en 17.30 uur,
koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.
Voor informatie: www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Draag bij aan een eerlijke
start voor ieder kind!
Geef via child-help.nl

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP
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Een heerlijke plek om de
dag te beginnen
Regio - “Mijn favoriete plek in
onze grote tuin. Echt een heerlijke plek om de dag mee te beginnen met een ontbijt of om
kop koffie te drinken, maar ook
om een biertje te nemen met
vrienden en gezellige gesprek-

ken mee te hebben. Regelmatig
schuift er iemand aan. De zomer kan voor mij niet lang genoeg duren”, laat Wilma Spaargaren van de Bennebroekerweg
weten.

Bulldoggen genieten samen
Regio - “Wij zijn Steven en Peter en wonen sinds 2 jaar met
veel plezier in Aalsmeer. Sinds
kort hebben wij 2 Franse bulldoggen. Ze genieten samen, net
zoals wij van onze tuin. Het was
een wildernis, maar wij hebben
met veel werken er iets moois

van proberen te maken. Deze
foto vonden wij zo leuk. Samen
even genieten zou het bovenschrift wel kunnen zijn.
Ik hoop dat u er net zo over
denkt en dat onze honden Femke en Noa een plekje krijgen in
de krant.”

• Nieuwe Meerbode

Ballenboom voor Shai
Regio - “Dit is Shai, hij is een
huskamute (een kruising tussen
een Siberische husky en een
Alaskan malamute) en is 8 jaar
oud. Wij wonen in Kudelstaart.
Shai heeft een grote liefde voor
ballen. Tennisballen, voetballen,
basketballen. Het maakt niet

uit, als het maar een bal is. Nu
hebben wij het vermoeden dat
Shai denkt dat wij een speciale ‘ballenboom’ in de tuin hebben staan. Het liefst zou hij alle
‘ballen’ willen plukken”, vertelt
Brenda van Oostrum over haar
prachtige hond.

Diesel en zijn visvriend
Regio - Mijn naam is Diesel en ik
woon bij mijn bazen in Nieuw-Vennep. Dagelijks ben ik heerlijk buiten en struin ik door het gras en
langs de watertjes in mijn buurt.
Aan de waterkant kom ik regelmatig een vaste bezoeker tegen, die
bij ons zit te vissen. Ook vangt deze
visser altijd een visje voor me, die
ik dan heerlijk op peuzel. Mijn visvriend maakte deze foto van mij in

de knotwilg. De visser maakte van
mijn foto een vergroting en stopte
die bij mijn bazen in de brievenbus,
dat vind ik erg aardig. Ik ben dan
niet de kat van deze visser, maar
hoop voor hem, dat mijn mooie foto
misschien toch een plaatsje krijgt
in uw krant”, aldus verwoord door
Ruud Meijer uit Rijsenhout. Iedereen krijgt tot slot een kattengroet
van Diesel.

Merels maken nest in tuin
Regio - “Al jaren hebben wij een
stel merels in de tuin die meerdere keren per jaar een nest jongen grootbrengen. Als de jongen
het nest al uit zijn, worden ze op
de grond nog gevoerd door pa
en ma.

Het mereljong is eerst aan het
bedelen om een hapje eten en
pa merel geeft een lekker slakje aan het jong”, vertellen Jan en
Olga Commandeur uit de Haya
van Somerenstraat.

Varen met Bo en Gabber
Regio - “Bij deze stuur ik jullie een foto van onze kanjers.
Op de foto zien jullie Rottweiler Bo, 3 jaar, en Mechelse herder Gabber, 12 jaar. Met mooi
weer is gaan ze graag mee een
stukje varen. En zoals jullie zien
wordt het plekje op de punt van
het bootje gedeeld door ‘broer
en zus’. De hondjes hebben al-

tijd een hoop bekijks als ze zo
samen op de punt staan. Het is
ook een echt Aalsmeers plaatje,
met aan beide kanten de alom
bekende seringenakkers. Wij zijn
ontzettend blij en trots op onze honden en wij hopen dat ze
een plaatsje krijgen in de Nieuwe Meerbode.” Nanda Spaargaren van de Uiterweg.

Beer houdt oogje in het zeil
Regio- “Heel erg fijn is deze
tuin. Ik hou enorm van wroeten in de aarde, vooral met mooi
weer. Dat gold ook voor mijn kat
Beer. Uren hebben wij samen in
onze tuin doorgebracht. Hij slapend in de zon of beschut onder
een plantje. Ik vooral op mijn
knietjes. Maar van het voorjaar
is plotseling mijn grote tuinvriend overleden. We hebben

een eervol plekje gevonden in
de tuin. Onder het beeldje van
het buigend meisje ligt Beer
(onze kat) begraven. Hoe mooi
is dat, in zijn vertrouwde omgeving. Ik wroet ondertussen door
op mijn knietjes, ik weet zeker
dat Beer een oogje in het zeil
houdt”, aldus het mooie verhaal
met prachtige foto’s van de tuin
van Tanja van Vliet.

Hanging baskets met vergieten
Regio - “Als de plaatselijke kringloop bezocht wordt
komt soms een idee bovendrijven. Metalen en/of plastic vergieten zijn voor een zacht prijsje te koop en kunnen met wat
kettingen en handigheid aan elkaar geknoopt worden als alter-

natieve hanging basket. Onderin een oude Nieuwe Meerbode, wat grond erin en leuke fleurige plantjes. Regelmatig water geven en mest en een zomer
lang plezier van andersmans afdankertjes”, aldus de tuintip van
W. Karssing.

Paard in tuin is droomwens
Stil genieten...
Regio- “Wat valt hier nog bij te vertellen; stil genieten, dat is wat
hierbij hoort”, aldus Rob van der Plas over zijn prachtige tuin.

Regio - “Dit is ons lieve haflinger Bolita. Ze is 29 jaar oud geworden, maar zij liet een droomwens in vervulling gaan.
Een eigen paard in de achtertuin.
Gras maaien hoeven we nooit te
doen. Dat vinden onze paarden
zonde, want dat is veel te lekker.
Soms pikken ze ook een prachti-

ge Annabelle mee en dan moeten we even streng zijn, want die
prachtige witte bollen langs de
vijver zijn nou net niet bedoeld
voor de paardjes. Het is altijd
heel gezellig bij ons in de tuin,
mens en dier en daar genieten
we heel erg van”, aldus de familie Brommer.

Tokkie net een acrobaatje
Regio - Tokkie wordt ze genoemd door haar vriendinnetje
Senna. Eigenlijk is het een oud
Noord-Hollandse blauwe raskrielkip. In het kippenhok van
Caroline Bax en Senna van Kessel in het Einthovenhof zitten
nog 4 andere kippen. Tokkie is
9 jaar, een jaar ouder dan Sen-

na. Af en toe legt ze nog een
eitje en dat is best knap aangezien de jaren toch gaan tellen.
Tokkie is het allerliefste kipje van
Senna en daarom pikt zij haar er
altijd tussenuit. Zodra Senna op
bezoek komt doet ze leuke dingen met Tokkie. De kip is dan net
een acrobaatje.

Hortensia in volle bloei
Regio - “De hortensia is vol in bloei! En tot in de dijksloot, wat een
mooie combinatie met de waterlelies”, aldus de korte en bondige
uitleg van Nels de Vries.
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