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Lever deze week uw DE-punten
in voor de Voedselbank
De Ronde Venen - De Lionsclubs zijn
landelijk weer de actie ‘Koffie voor de
Voedselbanken” gestart in samenwerking met Douwe Egberts. De
ingezamelde DE punten worden
verzilverd voor pakken koffie.
Ook de Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis,
Vinkeveen-Waverveen en AbcoudeBaambrugge zijn lokaal deze actie
gestart om onze Voedselbank De
Ronde Venen te ondersteunen. Koffie
is met name een product waar de
voedselbanken om zitten te
springen. Koffie bederft niet en
wordt dan ook maar zelden aangeboden door supermarkten en andere
toeleveranciers.
Foto: v.l.n.r. Matthijs van Bemmel, Wim Verbree, Pieter Kroon, Ernst Schreurs en Monique Prins.

Pieter Kroon lijsttrekker
PvdA/GroenLinks
De Ronde Venen - Op 18 december heeft de ledenvergadering van PvdA/
GroenLinks De Ronde Venen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. Pieter Kroon is gekozen tot lijsttrekker. De boodschap waarmee de
partij de verkiezingen ingaat is ‘Durf te kiezen!’.
Lijsttrekker Pieter Kroon: “Ik ben trots
dat ik de lijst mag trekken van PvdA/
GroenLinks. We hebben een prachtige kandidatenlijst en een stevig
programma, waarmee we de
grootste crissisen van deze tijd
aanpakken: de klimaatcrisis en de
wooncrisis. We zijn daarmee écht een
andere keuze met een heldere
sociale en groene koers. Daarom
roepen wij inwoners op: Durf te
kiezen!”
Mix van jong talent en ervaring
De kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks wordt aangevoerd door een
mix van nieuw talent en ervaring. De
lijsttrekker Pieter Kroon (32) uit
Abcoude wordt gevolgd door het
ervaren raadslid Ernst Schreurs uit
Vinkeveen. Monique Prins, eveneens
uit Vinkeveen, is op plek 3 een
nieuwkomer op de lijst. Zij heeft

ervaring als jurist, bestuursadviseur
en leerkracht, is een echte verbinder
en maatschappelijk zeer betrokken.
Wim Verbree uit Baambrugge staat
op plek 4, hij heeft veel kennis en
ervaring binnen de gemeentelijke
overheid en is groenspecialist met
een passie voor inwonersparticipatie.
Matthijs van Bemmel uit Wilnis staat
op plek 5 en is met zijn 18 jaar de
jongste kandidaat. Hij draait al enige
tijd mee als commissielid voor PvdA/
GroenLinks en had als jongere van de
klimaatgeneratie een indrukwekkende inbreng bij de inspraakavonden over de lokale
energietransitie.
Stevig sociaal en groen
programma
Het verkiezingsprogramma van
PvdA/GroenLinks biedt een
antwoord op de grootste uitda-

Afscheid Mieke Telder
De Ronde Venen - Donderdag 23
december jl. was de laatste werkdag
van Mieke Telder bij Stichting
Servicepunt & Tympaan-De Baat.
Op 1 juni 2002 is Mieke begonnen als
directeur van Welzijn Ouderen De
Ronde Venen. Destijds een kleine
organisatie met twee medewerkers
en ongeveer 10 vrijwilligers. Onder
haar leiding konden mensen zich
ontwikkelen en groeide de organi-

satie in diensten, omvang, gebied en
impact voor zowel jong als oud. Hierdoor is Stichting Servicepunt &
Tympaan-De Baat gegroeid naar een
team van ca. 40 medewerkers en
bijna 600 vrijwilligers: een welzijnsorganisatie in de gemeente De Ronde
Venen en Uithoorn waar men niet
om heen kan! Het bestuur bedankt
Mieke voor haar bijna 20 jaar lange
verbintenis aan de organisatie en

gingen van deze tijd. Het programma
zet stevig in op de bouw van meer en
vooral betaalbare woningen voor
jong en oud. Daarnaast pakt de partij
door met een realistische aanpak
voor de klimaatcrisis. PvdA/GroenLinks wil een gerichte aanpak per
wijk om de inwoners te helpen bij
verduurzaming van woningen en
opwekking van schone energie.
Verder wordt ingezet op het behoud
van lokale voorzieningen zoals de
Bibliotheek, ondersteuning van
buurthuizen en bewonersinitiatieven, bestrijding van armoede,
aanbod van goede en laagdrempelig
hulp en zorg en meer groen. Ook wil
de partij meer investeren in kunst en
cultuur.
Durf te kiezen
PvdA/GroenLinks is een samenwerking tussen de PvdA, GroenLinks en
progressieve inwoners van de
gemeente De Ronde Venen. De partij
is daarmee lokaal geworteld en
vertegenwoordigt iedereen die
sociale, groene en progressieve politiek belangrijk vindt.

Lever ook uw oud &
vreemd geld in!
De actie is gecombineerd met het
inzamelen van oud en vreemd geld.
Dit geld wordt door de Lionsclub
omgewisseld in euro’s. Voor elke
ingezamelde 15 euro kan in de Derde
Wereld een arme blinde gratis aan
staar worden geopereerd, waarna zij
weer normaal kunnen zien, werken
en leven! Duizenden DE punten zijn
al ingeleverd. Hartelijk dank voor
deze donaties maar we zijn er nog
niet. Daarom roepen we iedereen
nogmaals op: “haal uw keukenkastjes
en potjes overhoop en doneer uw

Politie ontdekt
illegaal vuurwerk
De Ronde Venen – De politie heeft
op 28 december jl een goede vangst
gedaan. Zij deden een inval in een
schuur en troffen dan ruim 90 kilo
illegaal vuurwerk aan. Een 20 -jarige
verdachte is aangehouden. De politie
deed inval na een melding over de
mogelijke handel en verkoop van
(illegaal) vuurwerk in de schuur en
trof daar meerdere dozen vuurwerk
aan. Naast professioneel siervuurwerk en sierpotten, zijn er Shells,
nitraten en cobra’s in beslag
genomen.

DE-waardepunten voor de voedselbank in onze gemeente en uw oud &
vreemd geld om Derde Wereld
blinden hun zicht terug te geven!”.
Inzameling t/m zondag
Uw DE punten en uw oud & vreemd
geld kunt u t/m zondag inleveren op
de volgende adressen in Mijdrecht:
Boni, Hoogvliet en De Dierenspecialist op Adelhof . In Vinkeveen: Jumbo,
Albert Heijn, Maria-Oord (receptie),
drogisterij De Bree, SMC De Bron en
De Groentehal. In Wilnis: Jumbo. In
Abcoude: Plus Koot en Albert Heijn.
Tijdens de jaarlijkse Lions erwtensoep-verkoop op 15 januari kunnen
de punten ook bij de vaste verkooppunten (bij Plus Koot, Albert Heijn,
Marktvelt en de 5 Bogen) ingeleverd
worden.

cv-monteur in opleiding
Je bent 18 – 22 jaar
Wij bieden jou:
Leer/werktraject
Een vak met toekomst
Werken bij een gezellig bedrijf
Een goed salaris
Interesse?
Neem dan contact met ons op!
info@vderwilt.nl
www.vanderwilt.nl
Tel. 0297-28 42 95

Wij zijn met SPOED
op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

haar tomeloze enthousiasme, inspiratie, bevlogenheid en de goede
gesprekken.

Omgeving
Bolderik/Fluitekruid
Mijdrecht (240 kranten)

De functie van Mieke wordt voorlopig op interim basis ingevuld door
Ron Deurloo. Door zijn betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke activiteiten is hij geen onbekende in De Ronde Venen. Het
bestuur heet Ron van harte welkom
en veel plezier in deze mooie
organisatie.

Omgeving
Diamant/Zirkoon
Mijdrecht (175 kranten)
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl
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VERSCHIJNT WOENSDAG
DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Coco & Hazel stilletjes geopend in Zijdelwaard
Uithoorn - In de ruimte waar voorheen boetiek De Boet zat, is nu een
nieuwe winkel geopend namelijk
Coco & Hazel. Hier kunnen mensen
terecht voor een uitgebreid assortiment vers gebrande noten, gedroogd

fruit, chocolade en nog veel meer
lekkers. De bakken langs de muur zijn
rijkgevuld met onder andere
walnoten, macadamianoten, cashewnoten of een mix daarvan. Klanten
kunnen bij Coco & Hazel zelf hun

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.

noten in zakjes scheppen. Natuurlijk
staat het personeel klaar om te
helpen of desgevraagd advies te
geven. “Wij branden onze noten zelf”,
vertelt filiaalmanager Romi Hiralal.
“De smaak en de geur van vers
gebrande noten is zo lekker, dat is
met niets te vergelijken.” Naast noten
is er een ruime keuze in gedroogde
vruchten zoals appel en meloen. “We
hebben ananasringen en mangoreepjes, gesuikerd en ongesuikerd,
die zijn niet overal makkelijk te
verkrijgen.” De schep wordt na
gebruikt schoongemaakt voor de
volgende klant.
Emmertje
Ook kunnen mensen een emmertje
met pindarotsen vullen voor een
vaste prijs. “Mensen vinden het leuk
om zelf te scheppen,” geeft Romi aan.

133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Boven de bakken met noten staan
flessen van het merk Pineut. “Bij de
ene fles hoef je er thuis alleen water
bij te doen en dan heb je ijsthee en bij
de andere fles doe je er alcohol bij
dan wordt het glühwein.” Verder zijn
er zelf te maken koek- en cakemixen.
De cadeaus zijn ook online te
bestellen en kunnen worden thuisbezorgd. Alle olie, thee en chocolade is
van het merk Meco uit Moldavië.
In het achterste gedeelte is een knaloranje honingraat gevuld met honingpotjes en een wand vol met de beste
wijn. In het midden staat een tafel
met aanbiedingen en cadeaupakketten. “We hebben kant-en-klare
cadeaupakketten, maar klanten
kunnen ook hun eigen pakket samenstellen.” In de vitrine bij de kassa
komen nog ambachtelijk gemaakte
taarten. “Niet alles is helemaal klaar.
We zijn nog maar net geopend.”
Kiosk
De drieëntwintigjarige Romi Hiralal
startte haar carrière bij Coco & Hazel
als medewerker, maar werd al snel
manager bij het jonge bedrijf. Ze
woont in Nieuw-Vennep en begon in
de kiosk in Hoofddorp, die te zijner
tijd vervangen gaat worden door een
winkel. “We willen het liefst door het
hele land winkels opzetten met
dezelfde uitstraling.” Het bedrijf heeft
een beetje last van corona. “In Hoofddorp zitten rondom de kiosk vooral
kledingwinkels die nu dicht zijn, maar
in winkelcentrum Zijdelwaard is het
meer een versstraat en is er meer
aanloop.” Een openingsfeestje zit er
nu nog niet in. “We vinden het niet
empathisch voor de andere winkeliers. Na de lockdown komt er waarschijnlijk wel een feestelijke opening
met acties.”

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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Open dag Slimness op afspraak
Regio - Slimness organiseert 8 januari
toch een open dag. Wel moet er voorafgaand een afspraak gepland
worden. Voor 8 januari zijn er eventueel ook nog een paar plekjes, zowel
overdag als s ’avonds. Iedereen die
geïnteresseerd is kan een gratis en
vrijblijvende intake aanvragen.
Tijdens de intake kan men informatie
inwinnen met betrekking tot de

mogelijkheden bij Slimness en
kunnen we aansluitend een BMIcheck doen. Slimness heeft de nodige
coronamaatregelen getroffen. Zo
hangt er een groot spatscherm en is
1,5 meter afstand houden geen
probleem. Geen tijd oftewel te druk
om te starten met een gezonde leefstijl? Beginnen met afvallen en meer
bewegen komt eigenlijk nooit uit. Er
is altijd wel wat, terwijl het zo belangrijk is voor je gezondheid. Dus trek je
stoute schoenen aan, vul het contactformulier in die is te vinden op de
website slimness.nl en we plannen
een afspraak. We moeten eigenlijk
niet pas in actie komen als er al
gezondheidsproblemen zijn.
Verweefsel
De nieuwste bevindingen met
betrekking tot het coronavirus laten
namelijk zien dat het vetweefsel
hierin een belangrijke rol lijkt te
spelen. Mensen met obesitas (BMI
hoger dan 30) hebben een grotere

hoeveelheid vetweefsel waar dit virus
kan binnendringen en zich kan
vermenigvuldigen. Ook komen er
dan meer ontstekingsreacties. Vervolgens ‘communiceert’ het vetweefsel
met andere organen, zoals de longen
en het hart en ontstaat er orgaanschade. Dit is wederom een wakeupcall. We weten al meer dan een jaar
dat obesitas het risico op een
ernstiger beloop bij patiënten met
Covid-19 verhoogt. Nu is er bewijs
dat het coronavirus daadwerkelijk het
vetweefsel kan binnendringen. Hoe
meer vetweefsel je hebt, hoe zieker je
dus kunt worden. Onze gezondheid
wordt beïnvloed door onze leefstijl
en door onze leefomgeving. Op het
gebied van leefstijl zijn er zowel
gunstige als ongunstige ontwikkelingen. Minder mensen roken en
meer mensen bewegen, maar meer
mensen zijn te zwaar. In het nieuwe
jaar starten met afvallen is daarom
geen slecht idee!
Afvallen
Afvallen bij Slimness gebeurt verant-

woord en is geen straf! Wees positief
en denk eens aan het enorme
aanbod van gezonde producten die
nu nog niet bij jou in de koelkast of
de voorraadkast liggen. Je kunt
gewicht verliezen zonder honger te
leiden en ondertussen lekker, nieuw
eten ontdekken. Zo wordt het
gemakkelijker om de kilo’s blijvend
kwijt te raken. Of je nu individueel
wil afvallen, samen of in een groep
het kan bij Slimness allemaal! 11, 12
en 13 januari starten er weer nieuwe
groepen. De woensdagavond zit al
vol, vandaar dat er nu een extra
groep op de dinsdagavond start. Er
kunnen per groep maximaal 10
personen deelnemen en heeft ieder
zijn/haar eigen desk, zodat de juiste
afstand bewaard kan worden. Meer
informatie en opgeven kan via de
website. Doordat Slimness is aangesloten bij de BGN worden de kosten
door meerdere zorgverzekeraars
vergoed. U vindt Slimness aan Bozenhoven 19a | Mijdrecht | www.slimness.nl | info@slimness.nl |
06-10903050
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Voetjebal komt naar Wilnis!
Wilnis - In maart start Voetjebal in de
sporthal Willisstee in Wilnis. Voetjebal
is een landelijk voetbal-speelconcept
voor kinderen tussen de twee en vijf
jaar. Spelenderwijs en in kleine
groepjes leren de jongens en meisjes
motorische vaardigheden zoals dribbelen, passen en balcontrole. Daarnaast ontwikkelen de kinderen ook
hun cognitieve vaardigheden d.m.v.
tellen, het herkennen van kleuren en
symbolen.

Op de foto Rein Kroon, Simone Borgstede en Coos Brouwer op bezoek bij de hulpdiensten in De Ronde Venen.

CDA De Ronde Venen steekt
hulpverleners hart onder de riem
De Ronde Venen - Het is al jaren
een traditie dat het CDA in De
Ronde Venen op Oudejaarsdag oliebollen en appelflappen langs
brengt bij de politie en de brandweer in de gemeente. Ook deze
keer gingen Rein Kroon, Simone
Borgstede en Coos Brouwer weer
op pad. De oliebollen en appelflappen waren die ochtend versge-

bakken weer vers gebakken door
Simone. Uiteraard werd er door Rein
en Coos even een proefronde
gedaan. Lekker, was het oordeel van
beiden. Na een bezoek aan de politiepost in Mijdrecht werd de eindejaarslekkernij ook langs gebracht bij
de Brandweer in Wilnis, Mijdrecht
en Vinkeveen. Bij de laatste brandweerpost werden Borgstede en

Muziekvereniging Viribus Unitis
Wilnis - In november van dit jaar
bestaat Muziekvereniging Viribus
Unitis 95 jaar, 2022 is voor de vereniging dus een lustrumjaar. Maar wel
een lustrumjaar dat helaas begint
zonder het maken van muziek met
elkaar. Door de corona-lockdown is het
op dit moment niet toegestaan om
met elkaar te repeteren. Het clubgebouw staat er stil en verlaten bij deze
maanden. Toch is er activiteit binnen
de vereniging; de organisatie van een
groots lustrumconcert op 5 november
in de Willisstee is in volle gang. Het
belooft een avond vol afwisselende
muziek en gezelligheid te worden, dus

noteer deze datum alvast in de agenda
en hou 5 november 2022 vrij voor een
heerlijke avond uit! Een andere activiteit waarin veel tijd wordt gestoken is
het ophalen van oud-papier. Leden
van Muziekvereniging Viribus Unitis
lopen op de 1e zaterdag van de
maand 1 wijk in Mijdrecht, en op de 3e
zaterdag van elke maand wordt in 2
wijken in Wilnis het oud-papier opgehaald. De financiële opbrengst van
deze activiteit is broodnodig voor het
voortbestaan van onze vereniging.
Jammer genoeg is het ledenaantal van
de vereniging de laatste jaren gedaald
en het is een hele klus om de bezet-

Kunt u één uur per week
huiswerkbegeleiding geven?
Mijdrecht - In juli 2018 is het Jongerenwerk van Tympaan-De Baat
gestart met het project Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag. Binnen dit
project geven vrijwilligers individuele begeleiding op maat aan
basisschoolleerlingen van groep 6, 7
en 8 of leerlingen van de brugklas.
Sinds 2018 hebben al rond de 70

leerlingen ondersteuning ontvangen
d.m.v. een huiswerkbegeleidingstraject. Het Jongerenwerk maakt de
koppeling met de leerling met een
hulpvraag en de vrijwilligers. Daarnaast zorgt het Jongerenwerk voor
de begeleiding van de vrijwilligers
zelf. De doelstelling van het project is
drieledig: Naast het verbeteren van
schoolresultaten en daarmee het
vergroten van de toekomstkansen is
het voor het jongerenwerk ook een
manier om voortdurend met de
jongere in contact te staan en zo
problemen snel te signaleren. Ook is
Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag
een interventie om schooluitval te
voorkomen en de kansen van

Automobilist met de schrik vrij
Waverveen – Vorige week woensdagochtend is een automobilist uit
de bocht geraakt op de Bonkeste-

kersweg in Vinkeveen en tegen een
boom tot stilstand gekomen. Het
ongeval gebeurde rond de klok van

Brouwer gelijk bijgepraat over de
laatste ontwikkelingen bij de brandweer. De mannen vroegen aandacht
voor de speciale materialen die de
brandweer gebruikt op de Vinkeveense Plassen. De kazernes
worden gerenoveerd en men maakt
zich zorgen of er nog wel genoeg
plek is voor alle speciale reddingsvoertuigen. De voertuigen en de
specifieke kennis van de Vinkeveense brandweer mag niet in het
gedrang komen, het CDA zal zich
hiervoor blijven inzetten.

ting voor de papierwagens maandelijks rond te krijgen. De vereniging
heeft dan ook een vraag aan u als
lezer: Draagt u Muziekvereniging
Viribus Unitis een warm hart toe en
heeft u op zaterdagochtend regelmatig een vrije ochtend? Lijkt het u
gezellig om een paar keer per jaar de
vereniging te steunen door hen te
helpen met het ophalen van het oudpapier? Geef u dan nu op als vrijwilliger via mail@viribusunitis.nl of 0297289174 en help de vereniging om dit
ophalen van het papier te kunnen
blijven doen. En weet: koffie met iets
lekkers is altijd paraat. Met uw steun
wordt Muziekvereniging Viribus Unitis
in 2027 100 jaar!

Plezier in bewegen
Voetjebal is al actief in ruim dertig
dorpen en steden door heel Nederland. Het gebied ‘’Regio Uithoorn’’
waar naast Wilnis ook Hoofddorp,
Uithoorn en Aalsmeer onder vallen is
in handen van Tom Verhoek.
‘’Ik ben erg blij dat wij vanaf maart
2022 nu ook in Wilnis aan de slag
kunnen. Allereerst moet ik Frank Zaal
(sportliefhebber en inwoner van
Wilnis) bedanken. Hij heeft de afgelopen maanden erop aan gedrongen
om met De Willisstee, CSW, het sportakkoord en andere betrokken te gaan
kijken of er een samenwerking mogelijk was. Nu het zover is ben ik ontzettend benieuwd hoeveel animo er is in
Wilnis om met de allerkleinste en hun
ouders samen te bewegen. Want bij
ons spelen de ouders ook een actieve
rol tijdens de lessen. Ik ben ook enorm
trots op het feit dat CSW direct een rol
gaat spelen in ons aanbod. Zo kunnen
wij in de zomermaanden buitenlessen
organiseren op hun velden, kunnen
de oudste Voetjebal leden doorstromen naar de Benjamins van CSW
en organiseren wij de diploma dag op
het hoofdveld van CSW. ‘’ Ook CSW
voorzitter Marcel van der Schaaf is
enthousiast. “Voetballen is de leukste
sport die er is. Hoe leuk is het dat de
allerkleinsten nu al de eerste beginselen krijgen aangereikt en lekker
samen met andere leeftijdgenootjes
en samen met papa of mama kunnen

sporten op een speelse manier. Niet
alleen leuk, maar ook nog gezonde
beweging voor iedereen! En als de
kinderen te oud zijn voor Voetjebal,
ontvangst CSW deze jongens en
meiden met open armen om ze lekker
verder te laten voetballen bij CSW, de
leukste club van Nederland!” Chelly
Drost, ex profvoetbalster van o.a. Ajax,
Heerenveen en Telstar zal de rol van
operationeel manager gaan vervullen
in Wilnis. ‘’Een half jaar geleden ben ik
begonnen als manager in Aalsmeer en
binnen een paar weken hadden wij
meer dan 50 inschrijvingen. Ik hoop
dat het in Wilnis ook direct storm gaat
lopen, want die kleine boefjes zien
genieten op zaterdag/zondag
ochtend vind ik echt het mooiste wat
er is. Als de muziek eenmaal aangaat
komen ze allemaal in beweging en
rennen ze keihard achter de bal aan.’’
Voetjebal is een beweegprogramma
ontwikkelt door bewegingswetenschappers, speciaal voor kleine
kinderen. Samen met papa of mama
krijgen zij op heel jonge leeftijd al de
kans om de eerste voetbalstapjes te
zetten. Voetjebal is een compleet
ouder-kindprogramma met onder
meer bewegen op muziek, kleuren
herkennen en tellen. Ook zijn er
gezonde leefstijllessen in verwerkt,
maar de nadruk ligt altijd op spel en
plezier.
Inschrijven
De inwoners van Wilnis bepalen zelf
wat de speeldag wordt. Voetjebal
heeft op hun website de inschrijving
voor zaterdag en zondag opengezet.
De dag met de meeste inschrijvingen
wordt gekozen. De deelnemers die
zich hebben ingeschreven voor de
andere dag ontvangen een e-mail met
de optie om over te stappen.
Ga snel naar regiouithoorn.voetjebal.
nl en schrijf je in! Aanmeldingen voor
1-2-2022 ontvangen een korting van
10%.

jongeren te vergroten, waardoor
minder jongeren thuis komen te
zitten of in de criminaliteit belanden.
Coronatijd
Zeker in deze coronatijd neemt het
aantal leerachterstanden toe en is de
vraag naar de gratis huiswerkbegeleiding groot. Vooral bij ouders die
commerciële bijles niet kunnen
betalen. De huiswerkbegeleiding is
vanwege de coronacrisis zo veel
mogelijk één-op-één en bij klachten
is zowel met de school als de ouders
afgesproken dat de leerling thuisblijft. Vind je het leuk om een huiswerkmaatje van een basisschoolleerling te worden, meld je dan aan (met
vermelding van een telefoonnummer) via c.zijl@stdb.nl. Je wordt
uitgenodigd bij het Jongerenwerk
voor een startgesprek.

elf. De automobilist kwam met de
schrik vrij. De boom was in één klap
verbrijzeld en de auto raakte flink
beschadigd. De politie heeft de zaak
in onderzoek.

Duikteam te water voor vogel
Mijdrecht – Het duikteam van de
Mijdrechtse brandweer heeft zaterdagmiddag een zieke vogel uit het
water gehaald. Het beestje zou ziek
geworden zijn, mogelijk door de

Foto: VLN Nieuws

vogelgriep. De brandweer is met
duikers het water in gegaan en heeft
de vogel eruit gehaald. Daarna is het
dier meegenomen door de
dierenambulance.
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Gedupeerden van
brand Buurtnest
Uithoorn - Een troosteloze aanblik
biedt het afgebrande Buurtnest op
deze eerste dagen van het nieuwe
jaar. Veel mensen komen even een
kijkje nemen. “Ik zit hier op Zumba”,
vertelt een aangeslagen mevrouw en
een andere dame kwam in het
gebouw om te bridgen. Ook burgemeester Heiliegers komt even langs.
“Ik was hier tijdens de brand ook. Het
is heel triest.”
Alles weg
Veel verenigingen en clubs hadden
hun onderkomen in Het Buurtnest
dat met oud en nieuw deels
afbrandde. Het Wijkatelier Uithoorn
is volledig in vlammen opgegaan. “Er

is niks meer van over”, zegt oprichtster Colleen McArthur. De naaimachines, stoffen, tafels en ander naaigerei. “Alles is opgebrand.” Het naaiatelier startte in maart 2020 en biedt
werkplekken voor vrouwen uit de
buurt met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Ook de stichting
Pavones is hard getroffen. Dit was
een ontmoetingsplek voor vrouwen
uit verschillende culturen. Ze
volgden er onder andere computeren taallessen. De vrouwen zijn heel
verdrietig want ze zijn hun veilige
plek kwijt.
Onzeker
Het Amstel Blazers Collectief is nog

‘Help ons!’ Brand treft
ook EHBO-vereniging
Uithoorn - In de laatste uren van het
oude jaar wordt het bestuur van de
Uithoornse EHBO vereniging opgeschrikt door het nieuws dat ‘t Buurtnest in brand staat. Vol spanning

Bestuur neemt poolshoogte van de schade

wacht het bestuur de ochtend af: zijn
ook al hun EHBO-spullen in de vlammenzee opgegaan? Het bestuur: “In
de loop van de ochtend op Nieuwjaarsdag zien we dat het voorste deel

onzeker over hun materiaal. “Ik was
in shock toen ik het hoorde. Onze
slagwerkinstrumenten staan daar
opgeslagen. We weten nog niet hoe
alles eraan toe is”, reageert Anja
Beense. “De plek waar onze instrumenten staan is nog intact, maar we
weten niet of er rook- of waterschade
is.” Ook Nasséra Achahboun van de
Wereldkeuken kan nog niet
inschatten wat er verloren gegaan is.
“We zitten aan de goede kant, maar
onze spullen staan aan de andere
kant.” Bestuursleden van de EHBO
vereniging staan voor de deur, maar
mogen het gebouw niet in. Ook zij
zijn onzeker over de schade. “Onze
poppen, laptop en beamers staan
binnen”, vertelt penningmeester
Tinus Smits. “De laptop is niet onze
grootste zorg, maar de poppen zijn
duur in aanschaf.” De vereniging
bestaat in 2023 zeventig jaar en had
net alles op orde na een fusie. “We
waren juist dit cursusjaar hierheen
verhuisd”, brengt secretaris Marijke
van Geem in. “Waar moeten we nu
heen?”
Weer een klap
Veel organisaties gaan een plek
krijgen in de nieuwe Scheg, maar die
is naar verwachting deze zomer pas
klaar. Ook de Jeugd Theater School
moet op zoek naar een nieuwe
locatie. “Dit is weer een klap naast
alle maatregelen die ervoor zorgen
dat we steeds flexibel en creatief
moeten zijn om onze leerlingen toch
de lessen te kunnen bieden waar ze
zo naar uitkijken”, vertelt Sabrine. “We
hebben een zaal nodig die ruim
genoeg is met een spiegelwand en
een dansvloer.” De oorzaak van de
brand is nog niet bekend. Een van de
buren heeft gezien dat er vuurwerk
naar binnen is gegooid, maar de
recherche doet nog onderzoek. Ze
zijn langs de aangrenzende huizen
gegaan op zoek naar getuigen of
beelden. Ook de verzekering moet
de schade nog bekijken. Maandag is
het pand vrijgegeven en kan de
balans opgemaakt worden. Voor veel
Uithoornaars is dit een triest begin
van het nieuwe jaar.

van het pand nog overeind staat en
dit geeft ons hoop! Hoewel we niet
naar binnen mogen, kunnen we door
de ramen zien dat de gang waarin al
onze spullen staan, niet direct
getroffen is door de brand. Totdat
onder andere de recherche haar
onderzoek heeft afgerond, is het
voor ons afwachten voordat we zelf
poolshoogte mogen nemen. Dan
kunnen we beoordelen hoe onze
lesmaterialen eraan toe zijn”.
Oproep
“Net als andere verenigingen die
getroffen zijn, hopen we op hulp
vanuit onze gemeenschap. Op korte
termijn zoeken we een ruime plek
waar we rustig onze eigendommen uit
kunnen zoeken, beoordelen op schade
en reinigen. Wellicht kan iemand
binnen het Uithoornse bedrijfsleven
een loods tijdelijk beschikbaar stellen?
Op de langere termijn zoeken we ook
een nieuwe locatie voor zowel de
opslag van ons materiaal en natuurlijk
het geven van de EHBO-lessen. Alle
ideeën voor een (tijdelijke) locatie zijn
van harte welkom. Wij, en alle anderen
die getroffen zijn door deze brand
hopen op jullie steun! Neem contact
op met de secretaris van onze EHBOvereniging: Marijke van Geem, via
e-mail: secretaris@ehbo-uithoorn.nl.

Geen bier meer aan de Schans
Uithoorn - Na 23 jaar heeft Jet van
Dalfsen de kraan van de brouwketels
dichtgedraaid en wordt er geen bier
meer gebrouwen aan de Schans. “Het
plan was om in 2023 samen met mijn
brouwer het licht uit te doen, maar in
januari kwam hij naar me toe en zei
dat hij eerder wilde stoppen”, vertelt
Jet nog een laatste keer in het proeflokaal. “Het is fysiek zwaar werk. Ook
voor mij. Ik ben al 69. Elke doos bier
die ik van zolder moest halen werd
steeds zwaarder.” Jet startte de brouwerij met haar man Guus. Hij was
verantwoordelijk voor de brouwerij
en zij zorgde voor de winkel. Nadat
Guus overleed in 2015 stond ze er
alleen voor. Twee jaar later besloot ze
een proeflokaal te openen. “Dat was
de droom van Guus en mij, maar het
bleef steeds op de plank liggen.” De
tuin werd op orde gebracht en
gasten konden daar genieten van
een heerlijk biertje. Het favoriete bier
van Jet is Guusbier en Schwarzbier.
“Ja dat ga ik zeker missen.” Ook de
contacten gaat ze missen. “Het
contact met de mensen vond ik het
leukst. Ik vind het jammer dat ik de
mensen niet heb kunnen bedanken.
Door corona heb ik dat niet kunnen
afsluiten. Al die mensen die ik heb
ontmoet, vluchtige contacten en
klanten van het eerste uur, dat geeft

me een warm gevoel. Ik heb het met
veel plezier gedaan.”
Alles op
Er is geen bier meer overgebleven.
“Tot oktober is het proeflokaal open
geweest en heb ik al mijn bier
kunnen verkopen.” De installaties
gaat de zoon van Guus voor haar
verkopen. “Ik hoop dat ze bij
enthousiaste mensen terechtkomen.” Een collega-brouwer heeft
enkele vaste afnemers van haar
overgenomen. “Het is een groot
onderdeel van mijn leven geweest,
dus het is een beetje verdrietig.
Maar het is nu tijd om dat hoofdstuk
af te sluiten. Ik heb nieuwe plannen.
Ik ben heel creatief en verveel me
nooit.” Aan verhuizen moet Jet niet
denken. “De bedoeling is om hier
een levensloopbestendige woning
van te maken”, vertelt Jet verder over
haar plannen. “Ik ben hier geboren
en getogen. Het is een schitterende
plek. Ik kan kruipend naar de
winkels, heb schatten van buren en
een mooie tuin. Het proeflokaal
wordt waarschijnlijk mijn woonkamer en zo lang ik kan traplopen
blijft mijn slaapkamer boven. Maar
eerst ga ik reizen, naar Thailand waar
mijn nieuwe vriend woont, en terug
op honk ga ik bijkomen.”

Jeroen Brink lijsttrekker PvdA
Uithoorn/De Kwakel
Uithoorn - Ondanks dat er geen
fysieke ledenvergadering mogelijk
was, hebben de leden van de PvdA
Uithoorn/De Kwakel een kandidatenlijst en programma vastgesteld voor
de verkiezing van de nieuwe
gemeenteraad in maart. De kandidaten waarmee de PvdA de verkiezing ingaat zijn inmiddels bekenden
in de Uithoornse politiek: Jeroen
Brink is de nieuwe lijsttrekker, hij
heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als burgerlid voor de
fractie. Hij heeft erg veel zin om nu de
PvdA te gaan vertegenwoordigen als
raadslid. Op plaats twee staat raadslid
en fractievoorzitter Els Gasseling. Zij
zet zich opnieuw graag in voor een
gezonde, groene leefomgeving. Als
derde kozen de leden voor Marga
Moeijes, bekend van Buurtbeheer
Legmeer en het burgerinitiatief
Legmeerbos. Ook zij heeft ervaring
opgedaan als burgerlid in de
commissie wonen en werken. De
complete lijst van kandidaten en het
verkiezingsprogramma voor de
komende vier jaar vindt u op onze
website uithoorn.pvda.nl . De kandidaten zien uit naar een vruchtbare
samenwerking in een sterke fractie.

Als grootste uitdaging in de komende
periode zien zij betaalbaar wonen,
duurzaamheid, groen en het verminderen van de hinder van Schiphol. Zij
zullen zich blijven inzetten voor het
verbeteren van het leef-en woongenot in onze gemeente, voor het
belang van preventie in de (jeugd)
zorg en het voorkomen en bestrijden
van armoede.

VEENLANDEN COL

Insectenhotels voor thuis en op school…
Technische biologen zijn ook nodig!
Op vakantie geweest? Heeft u de voorruit van
uw auto moeten schoonmaken omdat er
insecten op zaten? Wij vonden er bijna geen op
de ruit van onze auto. Dat komt omdat het niet
goed gaat met de insecten in Nederland en
Europa. De vakken Biologie en Techniek op het
VeenLanden College werken nu samen aan een
project om daar wat aan te doen! Insectenhotels bieden insecten een veilige schuilplaats om
te overwinteren of te verpoppen. Door meer

van dit soort schuilplaatsen aan te bieden
leveren ze een bijdrage aan een oplossing. Bij
techniek maken leerlingen zélf insectenhotelletjes, voor thuis of op school. Voor school
hebben die een standaardmaat, en deze
worden straks rondom school opgehangen. Bij
het vak biologie leren de leerlingen meer over
het nut van insecten, en waarom die hotels zo’n
belangrijke factor zijn in het verbeteren van de
insectenpopulatie.

MakerSpace Amstel en Venen klaar?
We zijn nog niet klaar, we zijn pas nét begonnen!
Annuska Sprengers, docent Techniek VeenLanden College: “De MakerSpace Amstel en
Venen is in 2021 gerealiseerd en een aanbouw
van het VeenLanden College in Mijdrecht.
Samen met Technet Amstel en Venen heeft het
VeenLanden College er een prachtige ruimte van
gemaakt; een belangrijk deel van de inrichting is
gesubsidieerd door een ‘MKB-deal’ en de Stichting Sterk Techniek Onderwijs. Inmiddels wordt
er al volop lesgegeven aan de leerlingen van het
VeenLanden College. Het leuke is dat alle leerlingen altijd welkom zijn om iets in de MakerSpace te maken. Dan worden ze geholpen door
andere leerlingen, ‘leren aan en van elkaar’
krijgen hier vorm op allerlei manieren. Twee
studenten van de Hogeschool van Amsterdam
hebben samen met leerlingen een datacenter
opgezet met de oude servers (van KBA automatisering en school zelf ), en geven ze les in het
opzetten van Databases en in praktische AI (Artificial Intelligence) vaardigheden. Eigenlijk is de
MakerSpace Amstel en Venen nog lang niet
klaar, we zijn pas net begonnen. “
Henk Ligthart, rector: “De MakerSpace is opgeleverd en het is een prachtige ruimte geworden.
Op de muren is technisch behang aangebracht,

er is een Mondriaan wand, een keur aan technische apparatuur en mooie meubels. Voor onze
leerlingen is het al in gebruik,” aldus Henk, “maar
het is natuurlijk wel de bedoeling dat het op den
duur een rol gaat spelen in de hele regio. We
willen bijvoorbeeld basisscholen gaan uitnodigen, daarvoor is ook ruimte gemaakt in het
rooster. Er is iemand aangesteld door TechNet
Amstel en Venen en STO (Sterk Techniek Onderwijs): Matthijs van der Hoorn, die de activiteiten
in de MakerSpace gaat coördineren. We hopen
de MakerSpace Amstel en Venen in januari officieel te kunnen openen en dan zal ook meer
duidelijk worden welke betekenis dit prachtige
project gaat krijgen in de regio.”

Gepersonaliseerd onderwijs
locatie Vinkeveen: GO
Verbeelding is belangrijker dan kennis…
Op het VeenLanden College Vinkeveen
wordt er elke week met elke leerling
gesproken over de leerdoelen die met ze
waren afgesproken en de planning voor
de komende week. Elke leerling heeft
namelijk een persoonlijke coach. Het is
maar één voorbeeld uit dit type onderwijs, maar het laat goed zien hoe leerlingen optimaal voorbereid worden op de
vaardigheden die zij later nodig hebben.
Want kennis alleen is niet genoeg of zoals
op de muur van de werkruimte staat:
‘Verbeelding is belangrijker dan kennis’
(Albert Einstein). Want waar het om gaat
is: wat doe je met die kennis, hoe gebruik
je het? De ouders worden intensief
betrokken bij het onderwijs op locatie
Vinkeveen. Drie keer per jaar vertelt de
leerling zelf aan de ouders, samen met de
coach hoe het ervoor staat. Het onderwijs
op locatie Vinkeveen is gebaseerd op het

Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan. Onlangs heeft Kunskapsskolan
Nederland een audit gedaan op locatie
Vinkeveen. Henk Ligthart, rector: “Het
onderwijs is goed ontwikkeld en de audit
was heel positief over de wijze waarop de
leerlingen worden gecoacht, daarin zijn
grote stappen gemaakt. Er zit een groep
mensen die echt iets van het onderwijs
wil maken. Ook ik werd bevraagd,
bijvoorbeeld hoe ik weet dat het onderwijs in Vinkeveen goed is. Ik ben al vijftien jaar rector en daar ontwikkel je dan
toch een neus voor. Ik kom een paar keer
per week in Vinkeveen en spreek de
mensen: ik kan het gewoon ruiken. We
hebben natuurlijk ook tips gekregen om
verder te verbeteren, waarmee we aan de
slag kunnen. Ik vind zo’n audit echt een
cadeau voor de mensen die er werken. Je
haalt er zoveel uit.”

PROGRAMMA CURSUSPROJECT

VOORJAAR 2022

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

We hebben weer een divers en inspirerend
programma samengesteld. Schrijf alvast onderstaande datum in je agenda.

START INSCHRIJVING!
WOENSDAG 12 JANUARI
Vanaf 8.00 uur op deze dag is het inschrijfformulier op de website beschikbaar.
De gebruikelijke cursusmarkt is helaas niet
mogelijk, maar op 12 januari van 14.00-16.00
uur is Agnes Blokker (tel. 0297-582482) telefonisch bereikbaar om zo nodig te helpen bij
het inschrijven.
Inf ormatie over h et Cursusproject en h et
cursusprogramma is ook b esch ikb aar op
de web site:

www.cursusproject.nl
01. MAHJONG

Velen denken dat Mahjong een spelletje is op de telefoon. Niets is minder waar. Mahjong speel je aan
een tafel, met 4 spelers en 136 stenen. Mahjong is
een combinatie van gezelschapsspel, strategie en
vaardigheden (en een beetje geluk). De basis van
het spel is het samenstellen van 4 sets van 3 stenen,
zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk punten. Dit
exotische spel is al bijna 100 jaar onverminderd populair in Nederland. Speel of speelde je Mahjong volgens de regels uit de vorige eeuw en ben je benieuwd
naar de moderne Nederlandse regels? Deze cursus
is gebaseerd op de moderne Nederlandse spelregels
(NTS2002).
7 donderdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

19.00-22.00 uur
20-27 jan,3-10-17-24 feb,3 maart
Jan Keevel
De Boei, Vinkeveen
€ 51,00 (incl. materiaalkosten)

02. BRIDGE OPFRISCURSUS
In deze cursus weer 8 nieuwe onderwerpen op het
gebied van bieden, af- en tegenspel. Iedereen is welkom, enige basiskennis is wel vereist. Aan de orde
komen o.a. communicatie, naar slem, signaleren, de
derde man en openingen op 2-niveau. Het oefenen
en spelplezier staan centraal. Van iedere les krijg je
een samenvatting van de behandelde en geoefende
stof.
8 maandagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

13.30-15.30 uur
24-31 jan, 7-14-28 feb,
7-14-21 maart
Joop van Delft
De Boei, Vinkeveen
€ 61,00 (incl. materiaalkosten)

03. ZELFPORTRET
We leven in een tijd waar, mijns inziens, sprake is van
een hoge mate van zelfbewustzijn. Dat brengt deze tijd ook enigszins met zich mee. We bezitten profielen en accounts en alles dient voor ien te ijn van
een foto. et o n profielfoto kun je iets eggen, daarin laat je jezelf zien zoals jij graag gezien wordt. Het
zelfportret is ook een geliefd genre geworden binnen
de kunstgeschiedenis. Al in de middeleeuwen, waarin
er niet gesigneerd werd, zagen we de schilders afgebeeld op de zijluiken van de altaarstukken. In de zelfportretten gaat de kunstenaar een dialoog aan met
zichzelf, hoe ziet hij zichzelf en hoe wil hij gezien worden? Tijdens de lezing komen de vele facetten van dit
genre aan bod: van gewetensonderzoek tot narcisme,
van een vorm van biecht tot louter pose. Kortom een
fascinerend thema, waar zeer veel over te vertellen
valt.
1 dinsdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-21.30 uur
25 januari.
Hanneke van Rooijen
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

04. DANS
Heb je altijd al willen dansen, maar je durft niet alleen... etc. Kom dan dansen op de donderdagen!
Op diverse ritmes zoals Salsa, Merengue, R& B,
Top 40, Disco kan je mee dansen. Al meer dan
20 jaar ervaring in het vak “Sporten en bewegen”,
weet de docent je mee te nemen in de ow waarbij plezier voorop staat. Twijfel niet langer en schrijf
je in.

Coronab eleid
Het Cursusproject en De Boei doen er alles
aan om de samenkomsten veilig te laten zijn.
Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst

10 donderdagen: 20.00-21.00 uur
datum:
27 jan, 3-10-17 febr,
3-10-17-24-31 maart, 7 april
o.l.v.:
Ashna Mungra
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 70,00

05. RELAXERCISE
Relaxercise is een bewegingsles op basis van de rustige, vloeiende bewegingen uit de Tai Chi, Q igong en
het werken aan de spieren uit de poses van Y oga en
de Stretching. In combinatie met mooie rustgevende
muziek zal de ademhaling rustiger worden. Het zal leiden tot ontspanning en het kalmeren van het zenuwstelsel, wat bijdraagt aan lichamelijke en geestelijk
herstel. Het is mindful bewegen, je wordt innerlijk en
uiterlijk bewogen. We sluiten liggend af met een geleide ontspanning. Een heerlijke les voor iedereen (met
of zonder lichamelijke klachten) en met name voor
diegenen die willen leren hun stress te reduceren.
10 maandagen: 20.00-21.00 uur
datum:
31 jan, 7-14-21 feb,
7-14-21-28 maart, 4-11 april
o.l.v.:
Karin Verreussel
plaats:
De Broedplaats,
Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten: € 70,00

06. QIGONG FLOW
Q igong Flow is mindfulness in beweging. Het heeft zijn
wortels in het Taoïsme en maakt gebruik van spiralende, doorgaande en rustige bewegingen, die een helende werking hebben doordat het stagnatie oplost en het
de doorbloeding van Q i en bloed stimuleert. De ademhaling wordt gesynchroniseerd met de bewegingen en
zo draagt het bij aan stressreductie en bewustwording.
Daarnaast geeft het een boost aan je immuunsysteem.
Je wordt steeds meer bewust van je eigen lichaam en
van je plaats in de buitenwereld. Deze les is een cadeau voor jezelf en door de rustige aard is het geschikt
voor iedereen, ook als er sprake is van ziekte.
10 woensdagen: 20.00-21.00 uur
datum:
2-9-16-23 feb, 9-16-23-30 maart,
6-13 april
o.l.v.:
Karin Verreussel
plaats:
De Broedplaats, Herenweg 63,
Vinkeveen
cursuskosten: € 70,00

moet kunnen aantonen dat hij/zij is gevaccineerd door het tonen van de Q R-code of het
vaccinatiebewijs. Onderling voldoende afstand houden is essentieel en daar zal bij de
inrichting van de zaal rekening mee worden
gehouden. Het kan betekenen dat voor een
cursus het aantal deelnemers beperkt is. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is niet helemaal uit te sluiten dat toch iemand besmettelijk (b)lijkt te zijn geweest. De zorgvuldige
registratie van de deelnemers aan een cursus
geeft de mogelijkheid om iedereen onmiddellijk op de hoogte te stellen. Zoals De Boei met
het Cursusproject samenwerkt, zullen wij dat
ook verwachten van andere partijen die rondleidingen of wandelingen verzorgen of over
een eigen ruimte beschikken.
Insch rijven
Omdat er dit seizoen geen cursusmarkt is,

08. AUDIOVISUELE SHOW
ARMENIË-GEORGIË
Een rondreis door twee buurlanden, beide met
een bewogen geschiedenis. Honderd jaar geleden werd Armenië getroffen door een genocide
en beide landen leden onder het Sovjet Regime.
Nu zijn het onafhankelijke landen. Voor de Armeniers is de Ararat hé t teken van overleven omdat de
ark van Noach op de berg strandde. Twee apostelen brachten het christendom en Armenië is er trots
op dat zij als eerste het christendom als staatsgodsdienst aannam (301). Naast indrukwekkende basaltformaties ie je de ora in voorjaarstooi
en mooie landschappen. Je wandelt door de modern aandoende hoofdstad Jerevan en ‘s avonds
zie je de sabeldans van de Armeense componist
Chatsajatoerian. In Georgië doemen de machtige bergen van de Kaukasus op, kom je in de geboorteplaats van Stalin (met museum), zie je fascinerende grotsteden. In de hoofdstad Tbilisi loop
je langs oude en moderne architectuur en beleef je
het aangename stadsleven.
1 woensdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-22.30 uur
9 februari.
Henk Butink
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

09. FRANS VOOR
BEGINNERS
Als je naar het mooie Frankrijk gaat, en vooral Parijs
gaat bezoeken met de Sacré Coeur, de Eiffeltoren,
Montmartre en het Bois de Boulogne, dan is het toch
leuk om een beetje te kunnen communiceren met een
Fransman of een Franç aise. In deze cursus leer je op
de juiste manier te praten met behulp van basistheorie. Ook ga je eenvoudige nieuwsberichten en andere teksten lezen.
12 woensdagen: 20.00-21.00 uur
datum:
9-16 feb, 2-9-16-23-30 maart,
6-13-20 april, 11-18 mei
o.l.v.:
Caroline Stroë r
plaats:
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 108,00

10. UPCYCLEN, EEN NIEUW
LEVEN VOOR JE OUDE
KLEDING

De geschiedenis van Duitsland is heel speciaal omdat het Duitsland zoals we het nu kennen een heel andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan landen als
Nederland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Deze
staten waren al heel vroeg een eenheidsstaat, maar
het grondgebied van het huidige Duitsland bestond
voor 1871 uit allerlei kleine staatjes. Het heeft enorm
lang geduurd voordat een sterke eenheidsstaat ontstond. In de lezing wordt vooral ingegaan op de manier waarop zowel dichters als beeldend kunstenaars
probeerden de eenheid dichterbij te brengen. Het
Duitse volkslied, het huidige volkslied van de Europese Unie, patriottische liederen tegen Napoleon etc.
zullen in de lezing een hoofdrol innemen.

Upcyclen, een nieuwe functie geven aan gebruikte kleding, is goed voor de portemonnee en goed
voor het milieu. Je kunt denken aan het repareren
van kleding, maar ook aan het mooier maken of
zelfs onherkenbaar veranderen. Het jurkje dat niet
meer past, de spijkerbroek waar je gaten in wilt maken. Kijk eens goed rond in je kledingkast of in die
van iemand anders om dat item te vinden waar je
je eigen stempel op wilt drukken en het zo te veranderen dat het letterlijk bij je past. Voor deze cursus heb je niet alle technische vaardigheden nodig,
maar vooral creativiteit en zin om aan de slag te
gaan. Neem je kledingstukken mee en je naaimachine, schaar, lapjes stof en garen. Je inspireert elkaar, waardoor iedereen tevreden naar huis gaat
met een of meer kledingstukken, die helemaal bij
je passen.

1 woensdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

3 donderdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

07. HET ONTSTAAN VAN
DUITSLAND (920-1870)

20.00-22.00 uur
9 februari
Ad van der Lee
De Boei, Vinkeveen
€ 10,00

19.30-21.30 uur
10-24 feb, 10 maart
Joke Stapper
De Boei, Vinkeveen
€ 27,00

kan de inschrijving uitsluitend gebeuren door
het invullen en opsturen van het inschrijfformulier via e-mail of per post. Het formulier
vind je op de website: www.cursusproject.
nl. Meer bijzonderheden over het inschrijven
staan in de inschrijfprocedure op de website.
Contactpersonen
Agnes Blokker, tel. 0297-582482
e-mail: registratie@ cursusproject.nl
Petra Meijnders, tel. 06-22911450
e-mail: petrameijnders@ casema.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.

11. PALEIS OP DE DAM-1
Als inleiding op het bezoek aan het voormalig Stadhuis van Amsterdam (thans Paleis) op de Dam wordt
eerst ingegaan op de geschiedenis van de Dam. De
Dam was en is nog steeds het middelpunt van Amsterdam. Begin van de 13e eeuw lagen hier de Damsluis, de Waag en het voormalige Stadhuis. Waarom werd een nieuw Stadhuis gebouwd en de Waag
afgebroken? Waarom spreken we nu van het Paleis
op de Dam? Waarom lag de Nieuwe Kerk oorspronkelijk niet aan de Dam en nu wel? Al deze vragen
en nog meer zullen behandeld worden. Vervolgens
breng je een bezoek aan het Paleis, waar de Vrede van Munster en de niet bescheiden trots van Amsterdam in de verborgen iconografie tot uitdrukking
werd gebracht.
1 donderdag:
plaats:
1 dinsdag:
verzamelen:
o.l.v.:
cursuskosten:
entreekosten:

10 febr: 20.00-22.00 uur
De Boei, Vinkeveen
15 febr: 14.00-15.30 uur
Ingang Paleis (Damzijde),
Amsterdam
Jean van Tongeren
€ 14,00
entree Paleis of MJK.

12. PALEIS OP DE DAM-2
Zie de informatie bij cursus 11.
1 donderdag:
plaats:
1 donderdag:
verzamelen:
o.l.v.:
cursuskosten:
entreekosten:

10 febr: 20.00-22.00 uur
De Boei, Vinkeveen
24 febr: 14.00-15.30 uur
Ingang Paleis (Damzijde),
Amsterdam
Jean van Tongeren
€ 14,00
entree Paleis of MJK.

13. OPFRISCURSUS ENGELS
Hak de knoop door en kom nu je Engels opfrissen
met deze cursus! Je was het al lang van plan maar
het kwam er eenvoudig niet van. In deze cursus, voor
mensen met enige kennis van het Engels, wordt ingegaan op de basis en het uitbreiden ervan, zodat je met
wat meer zelfvertrouwen deze taal kunt spreken.
12 vrijdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

10.00-11.00 uur
11-18 feb, 4-11-18-25 maart,
1-8-15-22-29 april, 13 mei
Caroline Stroë r
De Boei, Vinkeveen
€ 108,00

14. KENNISMAKEN MET KORTE
VERHALEN VERTELLEN
“There’s always room for a story that can transport
people to other places”. Een uitspraak van J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter verhalen. Met
het vertellen van verhalen kun je mensen betoveren
door het gebruik van je stem en expressie van handen, gezicht en je hele lichaam. Verhalen vertellen
kan in uiteenlopende thema’s zoals natuur, sprookjes, spannende verhalen. Leer nu zelf korte verhalen
vertellen door een ervaren verhalenvertelster en ontdek je eigen bron van waaruit je verhalen vertelt in de
tweede avond.
2 maandagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

19.30-21.00 uur
14-28 feb
Elza Vis
De Boei, Vinkeveen
€ 18,00

PROGRAMMA CURSUSPROJECT

VOORJAAR 2022
15. RONDLEIDING
SCHEEPVAARTMUSEUM
De collectie van Het Scheepvaartmuseum is é é n van
de grootste en meest vooraanstaande maritieme collecties ter wereld met circa 400.000 objecten, waaronder schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-instrumenten en wereldkaarten. In een rondleiding door het
gebouw en langs enkele objecttentoonstellingen hoor
je alles over het prachtige ‘gouden eeuw’-gebouw
waarin het Scheepvaartmuseum is gevestigd. Hoe
werd het gebouw vroeger gebruikt? Wat is er door de
eeuwen heen gebeurd?
1 dinsdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:
entreekosten:

10.00-11.00 uur
22 februari
Gids Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1, Amsterdam
€ 8,00
entree museum of MJK

16. SCHEEPVAARTMUSEUM:
TENTOONSTELLING WILLEM
VAN DE VELDE & ZOON
Deze overzichtstentoonstelling neemt je mee in de
maritieme wereld van de Van de Veldes, Het ‘oorlogscorrespondentschap’ van vader Willem en zijn zoon
voert je langs ruwe schetsen, kalme zeegezichten,
dramatische stormen en monumentale zeeslagen.
Het is de eerste keer wereldwijd dat er zoveel werken van beide kunstenaars tegelijkertijd te zien zijn.
Het werk van vader en zoon behoort tot de top van
de 17e-eeuwse zeeschilderkunst. Willem van de Velde de Oude blonk uit in gedetailleerde penschilderijen en Willem van de Velde de Jonge in het schilderen
met olieverf. Twee recent verworven wandtapijten uit
Engeland, naar een ontwerp van Willem van de Velde de Oude, vormen een waar hoogtepunt in de tentoonstelling.
1 dinsdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:
entreekosten:

11.30-12.30 uur
22 februari
Gids Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1, Amsterdam
€ 8,00
entree museum of MJK

17. GEBARENTAAL, DE HYPE
VAN DIT MOMENT
Kijk je tijdens de corona-persconferenties ook soms
gefascineerd naar de gebarentolken? Knap dat zij
zo snel de tekst die in woorden uitgesproken wordt,
in gebaren over kunnen brengen! Waar gebarentaal
ooit ontstaan is als communicatiemiddel voor en met
doven en slechthorenden, wordt de taal tegenwoordig in veel bredere context gebruikt om te communiceren. Maak in deze 5 lessen kennis met de Nederlandse gebarentaal, ontdek je eigen naamgebaar en
verruim je communicatiemogelijkheden!
5 dinsdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

14.00-16.00 uur
1-8-15-22-29 maart
Petra Brugmans
De Boei, Vinkeveen
€ 35,00

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

19. RONDLEIDING PORTUGESE
SYNAGOGE
Middenin het Joods Cultureel Kwartier staat de majestueuze Portugese Synagoge. Samen met de synagoge in Praag is de Portugese Synagoge de enige synagoge ter wereld die al zo lang haar oorspronkelijke
functie vervult. Bovendien is het buitengewoon zeldzaam dat het huidige interieur grotendeels dateert uit
de bouwtijd en ongewijzigd bewaard is gebleven, inclusief de koperen kaarsenkronen en -houders. Nooit
is het interieur van de Esnoga aangepast aan de moderne tijd, waardoor het gebouw geen verwarming
en geen elektrische verlichting heeft. Voor de verlichting worden bijna 1.000 kaarsen gebruikt. Het gebouw
wordt nog altijd gebruikt als gebedshuis. Met het entreekaartje kan je na het bezoek aan de synagoge op
eigen gelegenheid het Joods Museum bezoeken.
1 donderdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:
entreekosten:

10.30-11.30 uur
3 maart
Gids Portugese Synagoge
Portugese Synagoge,
Mr. Visserplein 3, Amsterdam
€ 9,00
entree synagoge of MJK

20. BIODIVERSITEIT
In de publiciteit is biodiversiteit een begrip dat elke dag
(elk uur?) genoemd wordt. Het begrip wordt regelmatig in discussies over ons milieu gebruikt. Maar wat is
biodiversiteit nu eigenlijk? Waarom is dit belangrijk?
Hoe kan je dit meten? De docent, bioloog, zal hier op
een populair wetenschappelijke manier op ingaan.
1 maandag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-22.00 uur
7 maart
Piet Heemskerk
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

21. STERRENKUNDE
Diverse ruimtesondes zijn op weg of gaan van start
naar onder andere de Trojanen bij Jupiter, Venus en
Mercurius, de polen van de Zon. Vergevorderde plannen zijn er voor nadere bezoeken aan Jupitermaan
Europa, Saturnus manen Enceladus en Titan. Zwaartekracht golven zijn er inmiddels in overvloed gevonden en waren het nu wel of niet radiosignalen van Aliens uit de buurt van Proxima Centauri? Op het programma staan: Radio Sterrenkunde, UFO’s, donkere energie, dreiging uit de ruimte, relativiteitstheorie,
elastisch heelal, wijst bijzonder weer op klimaatverandering en hoe zat het ook alweer met Einstein? De cursus bestaat uit circa 5 kwartier powerpoint met na een
korte pauze een DVD over het behandelde onderwerp
van ongeveer een half uur. Belangstelling voor al wat
er gebeurt in de ruimte is genoeg, na elke avond ontvang je een samenvatting van het onderwerp per mail.
8 maandagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-22.00 uur
7-14-21-28 maart, 4-11-25 april,
2 mei.
Maarten Breggeman
De Boei, Vinkeveen
€ 56,00

18. YOGA
Y oga leert je voelen, ontspannen en ruim te ademen.
Je krijgt meer kracht en balans en ervaart zo meer
energie. Zowel lichamelijk als mentaal. Y oga betekent
letterlijk ‘verbinding van lichaam, geest en ziel’. In deze 8 lessen ga je deze verbinding bij jezelf herontdekken door het volgen van de adem in de verschillende yoga oefeningen. Je leert om je te concentreren en
om een gezond evenwicht te scheppen in jezelf.
8 woensdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

13.30-14.30 uur
2-9-16-23-30 maart, 6-13-20 april
Lisette van Offeren
De Boei, Vinkeveen
€ 56,00

23. HERMITAGE: RUSSISCHE
AVANT-GARDE-2
Zie de informatie bij cursus 22.
1 donderdag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:
entreekosten:

13.00-14.30 uur
10 maart
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage, Amstel 51,
Amsterdam
€ 7,00
entree museum of MJK +
event. toeslag

24. ENNEAGRAM
Leer jezelf kennen: welk type ben je en waarom voel
je je bij sommige mensen goed, krijg je energie van
hen, maar erger je je aan andere mensen. Herken je
jezelf vooral als Perfectionist, Helper, Winnaar, Romanticus, Observator, Loyalist, Levensgenieter, Baas
of Bemiddelaar? Wat kun je leren voor jezelf en wat
kun je leren van een ander? In de cursus van 3 bijeenkomsten speel je het enneagramspel, je maakt testjes
om erachter te komen bij welk type je jezelf het meeste herkent en worden de verschillende typen besproken. Je kijkt naar de vleugels, de groeimogelijkheden
van ieder type en je leert je stress of zwakte te herkennen. Kortom een feest van herkenning!
3 dinsdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

19.30-21.30 uur
15-29 maart, 12 april.
Joke Stapper
De Boei, Vinkeveen
€ 21,00

25. KUNST- EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS VAN
HAARLEM
Deze lezingenreeks staat in het teken van het (middeleeuwse) Haarlem. De eerste avond zal gaan over
het ontstaan van de stad tot en met het begin van de
17e eeuw, waarbij veel aandacht zal worden besteed
aan de kerken en kloosters in die periode. Tijdens de
tweede avond zal de architectuur aan het begin van
de 17e eeuw, met name van de renaissance architecten Lieven de Key, Jacob van Campen en De Bray,
aan de orde komen. Op de laatste twee avonden
wordt ingegaan op de schilderkunst. Daarbij wordt het
werk besproken van Ouwater, Geertgen tot St. Jans,
Gerard David en anderen. De laatste avond zal gewijd
zijn aan Jan van Scorel, Maerten van Heemskerck, de
Haarlemse Academisten Karel van Mander, Cornelis
Cornelisz en Hendrick Goltzius om te eindigen bij de
vele Zuid-Nederlandse inwijkelingen na 1585 met uiteraard Frans Hals. In aansluiting op deze lezingenreeks wordt een stadswandeling gemaakt onder het
motto: Van de Oude naar de Nieuwe St. Bavo, met uiteraard een bezoek aan beide kerken. Onderweg worden natuurlijk ook enkele gebouwen, die zijn behandeld tijdens de lezingen, onder de loep genomen.
4 donderdagen: 17-24-31 maart, 7 april:
20.00-22.00 uur
1 zaterdag:
9 april: 12.00-14.00 uur
o.l.v.:
Jean van Tongeren
plaats:
do: De Boei, Kerklaan 32,
Vinkeveen
za: Grote Markt, Haarlem
bij beeld van Coster
cursuskosten: € 38,00
entreekosten:
entree kerken

26. GOLFCLINIC
22. HERMITAGE: RUSSISCHE
AVANT-GARDE-1
Deze nieuwe expositie vertelt een intrigerend verhaal
over de Russische avant-gardekunst, vanaf de laatste
jaren van keizerlijk Rusland via de turbulente tijd rond
de revolutie van 1917, tot het einde van de Stalinperiode. De Russische avant-gardisten, met al bekende kunstenaars Kazimir Malevitsj en Wassily Kandinsky, maakten naam met hun radicale vernieuwingen in
de schilderkunst. Zo’n 500 werken op canvas, papier,
textiel en vooral porselein tonen de verbeeldingswereld van de avant-gardisten, hun voorlopers en navolgers. Ze tonen een revolutie in de kunst.
1 donderdag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:
entreekosten:

11.00-12.30 uur
10 maart.
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage, Amstel 51,
Amsterdam
€ 7,00
entree museum of MJK +
event. toeslag

Golfen is voor jong en oud. Je kunt deze sport tot op
hoge leeftijd beoefenen. Ter kennismaking krijg je 3
lessen onder begeleiding van een ervaren golf-pro.
Het is een gezonde buitensport. De cursus geeft een
indicatie van mogelijkheden. Na de cursus zal je het
‘golfvirus’ voelen werken.
3 zaterdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

11.00-12.00 uur
19-26 maart, 2 april
Jacques Balvert
Golfpark Wilnis, Bovendijk 16A,
Wilnis
€ 21,00

27. DE 4 FASEN BURN-OUT,
ADVIES VOOR EEN
DUURZAME AANPAK
Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer
dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een
burn-out en andere al dan niet werkgerelateerde psychische aandoeningen. Wat kan je doen om weer vitaal te
worden, als je stress hebt en je ervaart (burn-out)klachten, zoals slecht slapen, vermoeidheid, niet meer helder
kunnen nadenken, irritaties etc.? Met deze presentatie
wil de docent je inspireren om: 1) een burn-out te voorkomen of 2) te kiezen voor een duurzame aanpak.
1 dinsdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

19.30-21.00 uur
22 maart
Grace Zonneveld
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

28. FOTOGRAFIE
In 8 avonden leer je hoe je toestel werkt. Wat doen
al die knoppen, functies en programma’s? Wat kan
je zelf instellen en waarom? Hoe maak je betere en
mooiere foto’s, door inhoud, compositie en presentatie. Hoe kan je je foto’s verbeteren of bewerken door
gebruik van basale computerbewerking. 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 fotocompositie wil gaan toepassen. Voorkennis: bekend met het overzetten van foto’s van de
camera naar de PC.
8 dinsdagen:
1 zaterdag:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:
entreekosten:

22-29 maart, 5-12-26 april,
10-17-31 mei : 20.00-22.00 uur
21 mei: 10.00-12.30 uur
Jan van Veen
De Boei, Vinkeveen
€ 73,00 (incl. materiaalkosten)
entree De Haar of MJK

29. IVAN TOERGENJEV
Een Russische landheer in de Europese cultuur. Een
bijzonder levensverhaal waarin de cultuur van Rusland en die van Europa samenkomen. Met een actieve powerpoint-presentatie en speciale muzikale fragmenten komt de wereldberoemde Russische schrijver
Toergenjev helemaal tot leven en wordt een beeld gepresenteerd van het 19e eeuwse Rusland en Europa.
1 woensdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-22.00 uur
23 maart
Pieter Boersma
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

30. VERVALLEN
31. WANDELING
OOSTERPARK
Bij deze wandeling maak je een rondje om en door het
Oosterpark. Vanaf het startpunt bij de Muiderpoort ga
je over de Mauritskade en ’s Gravezandestraat naar
het park. Je ziet de stedenbouwkundige ontwikkelingen langs de toenmalige stadsrand en de vele kunstobjecten in het Oosterpark. Je komt ook langs de
“Dubbeltjeshuizen” en onder meer de beelden over het
slavernijverleden, Theo van Gogh en nog veel meer.
1 dinsdag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:

11.00-ca 13.00 uur
29 maart
René Valensa
Muiderpoort, Alexanderplein,
Amsterdam
€ 13.50 (incl. “oortjes”)

32. BILJARTEN-1
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk
voor iedereen en zeker niet alleen voor heren. Vanaf
6 tot 90 jaar kun je het biljartspel beoefenen. Je speelt
in deze cursus het zogenaamde libre (vrije spel) met 3
ballen. Dus geen pockets (holes) in de tafel maar simpel spelen met de zogenaamde stootbal (keubal) van
bal 1 naar bal 2, waardoor een carambole ontstaat.
Als je het ziet spelen lijkt het makkelijk, dit is echter
schijn want je moet de keu (biljartstok) juist kunnen
voeren, waardoor richting, baldikte en tempo “é é n geheel” vormen. Het belangrijkste doel is om je met plezier te laten biljarten.
5 woensdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

19.00-20.00 uur
23-30-maart, 6-13-20 april
Piet Best en Ray Kramer
De Boei, Vinkeveen
€ 50,00
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33. BILJARTEN-2
Zie de informatie bij cursus 32.
5 woensdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-21.00 uur
23-30-maart, 6-13-20 april
Piet Best en Ray Kramer
De Boei, Vinkeveen
€ 50,00

34. RONDLEIDING KASTEEL
SYPESTEYN
Kasteel Sypesteyn geeft een unieke blik in de wereld
van jonkheer Henri van Sypesteyn (1857-1937).Tegenover de 15de-eeuwse Sijpekerk bouwde de jonkheer, aan het begin van de vorige eeuw, het kasteel
op oude fundamenten, de plek waar hij zelf dacht dat
zijn stamslot zou hebben gestaan. Met het kasteel Sypesteyn wilde de jonkheer zijn familie eren. De inrichting is nog grotendeels zoals de jonkheer het in de jaren dertig achterliet. Tijdens de rondleiding maak je
kennis met alle facetten van de rijke verzameling van
de jonkheer en zie je onder meer de Wapenkamer, de
Gotische Kamer en de 17de-eeuwse Lage Zaal. Op
de 1ste verdieping staat Oosters en Hollands porselein tentoongesteld, evenals veel familieportretten uit
het rijke regentenleven van de 18e eeuw.
1 woensdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:
entreekosten:

14.00-15.00 uur
6 april
Gids Sypesteyn
Nw. Loosdrechtsedijk 150,
Loosdrecht
€ 8,00
entree kasteel of MJK.

35. FILM RONDREIS JORDANIË
Een film van een rondreis door Jordanië. De reis voert
langs de hoogtepunten van het land. Gestart wordt in
Amman, vandaar naar de Romeinse stad Jerash en
Madaba met het mozaïek van de oude kaart van Palestina. Daarna naar de Dode Zee, Mount Nebo, waar
Mozes over het beloofde land uitkeek en het kruisvaarderskasteel in Kerak. De historische stad Petra is
ongetwijfeld een van de meest fascinerende bezienswaardigheden in het Midden-Oosten. Verder naar het
zuiden ligt het prachtige landschap van Wadi Rum. De
reis eindigt in Aqaba.
1 donderdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-22.30 uur
7 april
Frits de Roever
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

36. RONDLEIDING ALPACA
BOERDERIJ
High Meadow Farm is een grote hobbyboerderij, waar
op professionele wijze Alpaca`s worden gefokt, zowel
Huacaya’s als Suri’s en dit alles met veel passie en
liefde voor het dier. Ook is er een dekservice en verkoop van dieren en wol. De eigenaresse gaat je veel
informatie verschaffen over de dieren, hun huisvesting, verzorging, wol en ook over hun vlees. De parkeerruimte is beperkt, dus graag op de fiets komen of
voor de brug rechts parkeren.
1 woensdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

13.30-15.00 uur
13 april
Anita Huls
Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
€ 7,00

37. RONDLEIDING RAADHUIS
DUDOK HILVERSUM
Op een steenworp afstand van het centrum ligt het
door W.M. Dudok ontworpen Raadhuis van Hilversum
(1924-1931). Tijdens de rondleiding door dit rijksmonument kom je in de meest bijzondere ruimtes. Want
even zo indrukwekkend als het exterieur, is namelijk
ook het interieur; een prachtige indeling van ruimte,
vorm, kleur en materiaal. En dat alles tot in de kleinste
details uitgewerkt. Niet voor niets trekt dit bouwwerk
architectuurliefhebbers van over de hele wereld. Torenbeklimming alleen bij droog weer.
1 vrijdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

14.00-15.30 uur
22 april
Gids Raadhuis
Dudokpark 1, Hilversum
(ingang achterzijde raadhuis)
€ 12,50

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

38. TUIN RIJKSMUSEUM-1
Iedereen kent wel het Rijksmuseum in Amsterdam,
maar veel minder bekend is dat de opdracht aan Pierre Cuypers luidde een Nederlandsch Museum voor
Geschiedenis en Kunst te ontwerpen ter herinnering
aan de periode en de kunst tijdens de Gouden Eeuw.
Het gebouw heeft dan ook veel afbeeldingen, die aan
deze glorietijd herinneren. Zo zijn er in totaal 43 historische gevelstenen in de muren van diverse gebouwen terug te vinden. Er is zelfs een apart museumgebouw in de linker tuin gebouwd (gezien vanaf het Museumplein), bestaande uit monumentale onderdelen
van elders afgebroken gebouwen in Nederland. Zo
vind je daar nog restanten van het trappenhuis van
het Huygenshuis in Den Haag en de traptoren van
de Ockingastins uit Franeker. Diverse poorten zoals
de Waterpoort van Gorkum en de stadspoorten van
Deventer Bergpoort 1619 en de Herenpoort van Groningen 1621. De tuin rechts heeft voornamelijk 18eeeuws beeldhouwwerk, waaronder werken van Van
Logteren. Ook in het Rijksmuseum zelf zijn veel fragmenten terug te vinden, zoals de muur van het Valkenhof in Breda. Kortom genoeg te zien.
1 zaterdag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:
entreekosten:

12.00-13.30 uur
23 april
Jean van Tongeren
Rijksmuseum, onder ingang aan
Museumpleinkant
€ 7,00
entree museum of MJK

39. TUIN RIJKSMUSEUM-2
Zie de informatie bij cursus 38.
1 zaterdag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:
entreekosten:

14.00-15.30 uur
23 april
Jean van Tongeren
Rijksmuseum, onder ingang aan
Museumpleinkant
€ 7,00
entree museum of MJK

40. HOFJES EN STEEGJES
STADSWANDELING UTRECHT
Wie Utrecht zegt, zegt historie. Wie historie zegt, zegt
oude panden. Wie oude panden zegt, zegt hofjes.
Utrecht telt zoveel mooie hofjes en verborgen binnentuinen, daarvoor hoef je niet naar Amsterdam of Haarlem. Zelfs echte Utrechters hebben geen weet van
deze verborgen schatten. Laat je meenemen langs
eeuwenoude plekken en hoor van de gids de verhalen over vroegere bewoners en huidige mazzelaars.
Een bijzondere Utrechtse rondleiding: een reis door
de tijd!
1 zondag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:

11.00-12.30 uur
24 april
Gilde Utrecht
Domplein, Utrecht voor
Toeristeninfo
€ 10,00

41. KATTENGEDRAG
Zijn katten echt zo eigenwijs, wispelturig en eigenzinnig als gezegd wordt? Kun je katten iets leren? Waarom krabben katten zo graag aan de bank? Wil je meer
weten over hoe katten communiceren met elkaar en
met ons? Of ben je ‘gewoon’ een enorme kattenliefhebber? Dan is deze lezing door een Tinley-kattengedragstherapeut wat voor jou. Na het bijwonen van deze lezing zal heel wat mysterieus kattengedrag verklaard zijn en jouw bewondering voor dit elegante dier
nog groter.
1 woensdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

20.00-22.00 uur
20 april
Claudia van der Linden
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

42. LEER ZELF SPAANSE TAPAS
MAKEN
Spaanse tapas. Iedereen kent ze wel van een heerlijke zomervakantie in Spanje of heeft ze wel eens in
een Spaans restaurant gegeten. Hoe leuk is het om
ze zelf te leren maken? Hartstikke leuk! Je leert in deze workshop hoe simpel, leuk en vooral lekker het
maken van de Spaanse hapjes is. En bijkomend voordeel: je mag je eigen creaties daarna lekker opeten!
3 dinsdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

14.00-16.00 uur
3-10-17 mei
Jessica de Koning
Tapas de Buurvrouw,
Ondernemingsweg 3, Mijdrecht
€ 71,00 (incl. materiaalkosten)

43. REANIMEREN EN
DEFIBRILLEREN MET DE AED
Te weinig Nederlanders kunnen reanimeren. Reanimeren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch weet
driekwart van de Nederlanders niet wat je moet doen
als iemand een hartstilstand krijgt. Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Kan je
een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6
minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een
leven redden. Bij een reanimatie/AED cursus leer je
hoe je een hartstilstand herkent, het bewustzijn en de
ademhaling van het slachtoffer controleert en moet
reanimeren. Ook leer je hoe de AED er uitziet, hoe
deze werkt en hoe je dit apparaat moet gebruiken in
combinatie met het reanimeren. Elke week worden in
ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen
door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het
werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% van
de slachtoffers een hartstilstand.
2 dinsdagen:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

19.30-22.00 uur
3-10 mei
EHBO vereniging Lucas
EHBO-gebouw, Pijlstaartlaan 1a,
Vinkeveen
€ 40,00

44. EXCURSIE DR. JAC. P.
THIJSSEPARK
Het Dr. Jac. P. Thijssepark in Amstelveen is een heempark dat aangelegd is op niet uitgeveend veen, het zogenaamde Bovenland. Het is aangelegd rond de Tweede Wereldoorlog en is beplant met inheemse plantensoorten. Door een eigen snoeiwijze en door een speciale manier van onderhoud is het mogelijk om een natuurlijk ogend park te creëren in een voormalig weiland. Het park wordt gekarakteriseerd door spannende
paadjes door bosdelen en open stukken die begroeid
zijn met een heel afwisselende ondergroei en verrassende doorkijkjes. Een park om weg te mijmeren en je
te laten verrassen door de aanwezige kleuren en structuren. Laat je op deze excursie verrassen door de historie, maar realiseer je vooral ook het intensieve onderhoud dat nodig is om deze parken in stand te houden.
1 woensdag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:

13.30-15.30 uur
11 mei
Walter Busse
Hoofdingang park, Prins Bernhardlaan naast huisnr. 8, Amstelveen
€ 8,00

45. WORKSHOP MIXED MEDIA
Bladcompositie van Acryl. Met de afdruk van bladeren
ga je een mooie compositie maken op een schilderdoek. Hiervoor gebruik je acrylverf.
1 donderdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

19.30-21.30 uur
12 mei.
Resi van Zijl
De Boei, Vinkeveen
€ 26,00 (incl. materiaalkosten)

46. RONDLEIDING COSTERUSTUIN EN HIGH TEA
Een bijzondere kennismaking met de Costerustuin waarbij je niet alleen planten kunt bekijken maar ook proeven. Laat je smakelijk verrassen tijdens de High Tea. Een
proeverij van verschillende kruidentheemengsels samen
met zoete en hartige lekkernijen waarin delen van bloemen en planten zijn verwerkt. Tijdens de rondleiding hoor
je allerlei (w)etenswaardigheden over planten.
1 zaterdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

14.30-16.30 uur
14 mei
Ellen Brandligt
Costerustuin, Zonnelaan 4 Z,
Hilversum
€ 19,00 (incl.High Tea)

47. STADSWANDELING
OOG IN AL UTRECHT
Tijdens deze wandeling ontdek je de Utrechtse wijk
Oog in Al en hoor je waar die vreemde naam vandaan komt. Een afwisselende wandeling wordt gemaakt door het groen en langs het bijzondere stratenplan van Berlage en Holsboer. Ook hoor je het verhaal
van Everhart Meyster, die een belangrijke rol speelde bij de aanleg van park Oog in Al. Je volgt de Leidse
Rijn van de Rijks Munt naar het Rijks Militair Hospitaal
en ontdekt wat woningbouwvereniging “Buiten Thuis”
als doel had bij de bouw van de woningen in Oog in Al
vanaf 1921. De wandeling eindigt bij een Château de
l’industrie en nieuwe architectuur.
1 zondag:
datum:
o.l.v.:
verzamelen:
cursuskosten:

11.00-12.30 uur
15 mei
Gilde Utrecht
Landhuis in de Stad,
Park Oog in Al 1, Utrecht
€ 10,00

48. RONDLEIDING KASTEEL
LOENERSLOOT
Het kasteel is eind 18e eeuw verbouwd tot een buitenplaats, die in de zomermaanden veelvuldig werd
gebruikt. Ook woonde er in vroeger tijden een roofridder Splinter van Loenersloot, die ruzie had met de
bisschop van Utrecht. Eeuwenlang hield Kasteel Loenersloot zijn geheimen voor zichzelf. Generaties adel
leefden er hun leven. Ze daagden er de bisschop van
Utrecht uit, hielden er feesten en maaltijden, keken
vanaf de toren uit over het zompig veen, hadden het
er koud en stookten het vuur hoog op, bouwden en
verbouwden. Bezoekers wanen zich bij de rondleiding
in de 18e-eeuwse sfeer. Omdat de laatste bewoonster-barones Van Nagell-Martini Buys-bij haar overlijden veel van haar spullen achterliet, voelt het alsof er
gisteren nog iemand woonde.
1 zaterdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

11.00-12.30 uur
18 juni
Rien Derks
Rijksstraatweg 211, Loenersloot
€ 8,50

49. RONDLEIDING PARK
KASTEEL LOENERSLOOT
Het kasteelpark is een 18e-eeuws Van Laar-park, de
tuinarchitect uit de 18e eeuw, naar binnen gekeerd en
met nauwelijks zichtlijnen op bv. kerktorens of buitenplaatsen. Het heeft veel waterpartijen en kronkelende
paadjes. Een aantal kunstmatige heuveltjes en een
bruggetje completeren een intiem, ruimtelijk zeer effectief ingericht wandelpark. In het park bevinden zich
ook vier groepsschuilplaatsen die tijdens de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog als zodanig zijn gebruikt. Vele jaren nagelaten onderhoud deed het park
in een wildernis veranderen. Sinds een aantal jaren is
de restauratie opgepakt. Deze is in 2015 grotendeels
afgerond. De structuur is hersteld. Het resultaat: een
schitterend, weer toegankelijk park, waarin het aangenaam vertoeven is en dat alleszins een bezoek
waard is. De gidsen vertellen je over de geschiedenis van het park, wijzen je op de structuur, besteden
aandacht aan de tuinsieraden (o.a. kluizenaarshut),
spreken over de omvangrijke restauratie en gaan uiteraard ook in op de vele bomen (essen!) en planten
in het park.
1 zaterdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

14.00-15.00 uur
18 juni
Rien Derks
Rijksstraatweg 211, Loenersloot
€ 7,00

50. COMBINATIE KASTEEL
EN PARK LOENERSLOOT
Je kunt de cursussen 48 en 49 combineren en genieten van een lunch. Zie de informatie bij cursussen 48
en 49.
1 zaterdag:
datum:
o.l.v.:
plaats:
cursuskosten:

11.00-15.00 uur
18 juni
Rien Derks
Rijksstraatweg 211, Loenersloot
€ 18.50 (incl. lunch)

VAKCOLLEGE THAMEN UITHOORN

Leren
door doen

Webinar
Woensdag 26 januari 2022
17.00 - 20.45 uur
Gaat uw kind volgend jaar naar het
voortgezet onderwijs en wilt u meer weten
over Vakcollege Thamen? Speciaal voor
ouders organiseren wij een webinar om
kennis te maken met onze school.
Meld u nu aan!

www.thamen.nl

vmbo basis | vmbo kader | mavo+

Vakcollege
Thamen:
hier kan je
jezelf zijn
Vakcollege Thamen is dé school voor vmbo
basis, vmbo kader en mavo+ in Uithoorn en
omgeving. Samen leren, ontdekken en
oefenen doen we graag in de praktijk. We
vinden het belangrijk dat je het fijn hebt bij
ons op school. Daarom zorgen we dat je
leert op een manier die het beste bij jou
past én dat je goed contact hebt met
andere leerlingen. Overstappen naar de
middelbare school is al spannend genoeg!
Iedereen staat voor elkaar klaar
Het is prettig als je vanaf dag één vaste
gezichten om je heen ziet. Voor elke klas
hebben we daarom een vast team van (vak)
docenten. Zij zijn echt betrokken bij hoe
het met jou gaat en staan voor je klaar.
Altijd iets leuks te doen
Als brugklasser start je met de
introductieweek, zo leer je elkaar goed
kennen. En dat is pas het begin van de
interessante excursies en leuke activiteiten
die we organiseren voor onze leerlingen.
Op Thamen valt altijd wat te beleven.
Superleuk toch!
Ontdek de Themaklassen
Er is voor iedereen een leuke themaklas om
uit te kiezen, zo leer je ook leerlingen
kennen buiten je gewone klas om.
Creatievelingen kunnen terecht bij Arts &
Media, foodies bij Food & Health,
sportfanaten bij Sports & Body en
techneuten bij Tech +.
Webinar
Ervaar op 26 januari de sfeer van Vakcollege
Thamen tijdens de online informatieavond.
Ontmoet onze brugklassers en
vakdocenten en neem een kijkje in de
praktijklokalen en het Skills Lab.
Meld je nu aan!
bit.ly/thamen_webinar
Try-Out
Nog meer Thamen proeven? Doe dan mee
met de Try-Out op 9 februari van 13.30 16.00 uur. Inschrijven kan via: bit.ly/try-outthamen. Je kunt je aanmelden tijdens de
open dag, via lesjesmiddag@thamen.nl of
bel naar 0297 - 563 192.
Meer informatie: www.thamen.nl

EGE UITHOORN

JE STAAT OP HET PUNT TE GAAN KIEZEN VOOR EEN NIEUWE SCHOOL, SOMMIGE
KLASGENOTEN HEBBEN MISSCHIEN HUN KEUZE AL GEMAAKT. BEN JIJ ER AL UIT?
Jady Sno koos ook met veel
plezier voor het Alkwin Kollege.
“Ik heb voor het Alkwin
Kollege kozen, omdat het een
goede en leuke sfeer heeft. Ik
voelde mij direct thuis. In de
introductieweek leer je jouw
klasgenoten en mentoren snel
kennen.” Zij is blij met haar
keuze en zit in de vwo-klas op
het Alkwin.

,

Voor Jady was het Alkwin een
keuze die goed voelde. “De
docenten zijn fijn en maken de
les altijd leuk. Je krijg zin om te
leren. Mijn favoriete vakken zijn
biologie en Frans.”

Deon de Ruijter koos voor het
Alkwin Kollege als middelbare
school. “Ik vind dit een fijne
school met een goede sfeer waar
leerlingen en docenten elkaar
kennen en waar je leuke en
interessante dingen leert.’’ Hij
is blij met zijn keuze en zou deze
middelbare school - waar havo,
atheneum, vwo+ en gymnasium
worden aangeboden - zeker
aan andere groep-8 leerlingen
aanraden.
Voor Deon was de keuze voor
het Alkwin snel gemaakt. “Ik zit
op pianoles en mijn pianoleraar
woont hier heel dichtbij’’, begint
hij te vertellen. “Uit school kan ik
dan gemakkelijk naar hem toe.’’
Toch was dat niet de enige
reden. “Ik doe nu vwo+ maar
ik wil doorstromen naar het
gymnasium’’, vervolgt hij. “Dat
kan ook op deze school.’’ Ter
oriëntatie bezocht hij een van
de open avonden. “Toen ik daar
kwam, wist ik het zeker. Hier op
school is een heel fijne sfeer. Met
fijne docenten.’’
Workshops
Het Alkwin Kollege is een school
waar leerlingen veel keuzevrijheid
hebben. Naast het extra aanbod
van Cambridge Engels, het
volgen van de Business School
en de keuze voor de reis naar
het buitenland, worden diverse
workshops geboden. “Zes keer
per jaar mogen we een workshop

naar keuze volgen. Dat kan echt
van alles zijn; van archeologie tot
muziek en van radio maken in
Aalsmeer tot turnen. Dan kun je
gewoon kiezen wat je leuk vindt.’’

Workshops
Op het Alkwin Kollege krijgen
de leerlingen veel keuzevrijheid,
zoals bij de Alkwin Workshops.
“Denk aan workshops als
archeologie, theater of radio
maken. Je kunt dan gewoon
kiezen wat je leuk vindt.

Zo vond ik de theaterworkshop
heel leuk, omdat ik zelf ook op
theaterles zit.”
Vanaf schooljaar 20222023 bieden wij voor de
havo-leerlingen twee nieuwe
vakken aan: Bewegen Sport en
Maatschappij en Informatica.
Begeleiding
Naast de AKL’s krijgen leerlingen
wekelijks mentorlessen. “Mijn
mentoren helpen mij als er iets
is, maar ik kan natuurlijk altijd
bij ze terecht voor een gezellig
babbeltje. Zo praten we over hoe
het op school gaat. Ik vind het fijn
dat we goed worden begeleid.”

Wennen
Natuurlijk is de overstap naar
de middelbare school een grote
en spannend stap. Daarom laat
het Alkwin Kollege de leerlingen
wennen. “Als je nog in groep
8 zit, kun je meedoen met de
lesjesmiddagen en krijg je al een
goed beeld van de school. En als
je start in de brugklas, krijg je
eerst een introductieweek. Dat
vond ik ook heel leuk. Er was een
sportdag, we hebben spelletjes
gedaan en met elkaar geluncht op
het plein. Zo leer je elkaar ook al
meteen goed kennen.’’
Leerlingbegeleiding
Leerlingen uit de eerste, tweede
en derde klas hebben wekelijks
AKL’s op hun rooster staan.
Dit zijn uren waarin zij in kleine
groepjes extra begeleiding van
een docent kunnen krijgen
of trainingen kunnen volgen
op het gebied van plannen en
organiseren of Rots & Water om
het zelfvertrouwen te vergroten.
“Daarnaast krijgt elke klas twee
mentoren’’, besluit Deon. “Dat
vind ik ook prettig; er is dan
altijd iemand beschikbaar aan
wie je iets kunt vragen. De zorg
voor leerlingen vinden ze hier
belangrijk. Dat voelt voor mij heel
fijn.’’

Alkwin Kollege

Havo, atheneum, gymnasium

Weegbree 55, 1422 MT Uithoorn
(0297) 566 903
info@alkwin.nl
alkwin.nl
@alkwinkollegeuithoorn

H E R M A N N W E S S E L I N K C O L L E G E A M S T E LV E E N

GYMNASIUM ATHENEUM HAVO VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Tweetalig onderwijs:
hoe ziet dat eruit?
Bilingual education:
Engels en Nederlands op hoog niveau
Op het Hermann Wesselink College kun je al
heel lang tweetalig vwo doen. In 2014 startte
het tweetalig vmbo-t en sinds 2018 is er ook
een tweetalige havo. Maar wat houdt tweetalig
onderwijs (tto) nu eigenlijk in?

OPEN HUIS

ZATERDAG 29 JANUARI
9.30 - 13.00 uur

DONDERDAG 10 FEBRUARI
19.00 - 21.30 uur
(inschrijven via de website)

Vanaf de eerste schooldag word je bij sommige
vakken ondergedompeld in het Engels (‘immersion’ noemen we dat). Tijdens de lessen en
andere activiteiten spreekt de docent Engels,
maar ook voor de leerlingen is Engels dan de
voertaal. Natuurlijk wordt er in het begin rekening mee gehouden dat dit voor veel leerlingen
nieuw en moeilijk is, maar je zult merken dat je
het supersnel onder de knie krijgt. Je bereikt
gemakkelijker een hoog niveau in het Engels
dan in de Nederlandstalige afdelingen, omdat
je veel meer input krijgt en zelf ook meer Engels
spreekt en schrijft. In het tweetalig vmbo-t
krijgen leerlingen in de onderbouw de helft van
de vakken in het Engels. Op het tweetalig vwo
en havo wordt meer dan twee derde van de
vakken in het Engels gegeven. De overige
lessen zijn in het Nederlands, want het is
natuurlijk belangrijk om ook die taal verder te
ontwikkelen. Voor leerlingen met een internati-

GYMNASIUM ATHENEUM HAVO VMBO-T

NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Challenge
yourself!

Wil je (nog) beter worden in de Engelse taal?
Wil je je met oog voor anderen en vanuit een
internationaal perspectief in de wereld begeven?
Durf je uitdagingen creatief, onderzoekend,
ondernemend en in samenwerking aan te gaan?
Dan zijn de tweetalige opleidingen op het HWC
echt iets voor jou!
Voor meer informatie en inschrijving voor
de voorlichtingsavonden en de tweetalige
lessen ga naar www.hethwc.nl.
Download hier de speciale HWC Open dag App,
zo kun je ook interactief kennismaken met
onze school!

TTO
Tweetalig onderwijs
VMBO-T
HAVO
ATHENEUM
GYMNASIUM

LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8
WOENSDAG 16 FEBRUARI
tweetalige lessen
14.00 - 15.30 uur
Gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30 - 16.30 uur
(inschrijven via de website)

VOORLICHTINGSAVONDEN

Digitaal

MAANDAG 14 FEBRUARI
tweetalig vwo 19.00 uur
gymnasium 20.15 uur
DINSDAG 15 FEBRUARI
tweetalig havo 19.00 uur
tweetalig vmbo-t 20.15 uur

Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
info@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

Digitaal

(inschrijven via de website)

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8
WOENSDAG 9 FEBRUARI
14.00 - 15.30 uur
WOENSDAG 16 FEBRUARI
14.00 - 15.30 uur
(inschrijven via de website)

Download hier de speciale HWC Open dag App,
zo kun je ook interactief kennismaken met onze school!

OPEN
HUIS

Digitaal

VOORLICHTINGSAVONDEN

Digitaal

MAANDAG 14 FEBRUARI
tweetalig vwo 19.00 uur
gymnasium 20.15 uur
DINSDAG 15 FEBRUARI
tweetalig havo 19.00 uur
tweetalig vmbo-t 20.15 uur
(inschrijven via de website)

Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
info@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

onale achtergrond betekent dit dat zij bereid
moeten zijn om flink in hun beheersing van het
Nederlands te investeren.
Wereldburgerschap
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen
inzicht krijgen in hoe de democratische rechtsstaat werkt. Je leert alles wat je nodig hebt om
daar later als volwassene op een goede manier
in te kunnen meedraaien en leert ook zien wat
daarvan de waarde is. Voor alle drie de tweetalige opleidingen geldt dat er binnen de vakken
veel aandacht is voor zaken die spelen in de
wereld om ons heen. Je kunt daarbij denken
aan verkiezingen, wereldwijde vraagstukken op
het gebied van klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, migratie en internationale
samenwerking, maar ook aan natuurverschijnselen en koninklijke huwelijken. Bij buitenlesactiviteiten zoals excursies en reizen, zoomen we
ook in op de specifieke cultuur van de plekken
waar we naartoe gaan.
Persoonlijke ontwikkeling
Tweetalig onderwijs draagt ook bij aan je
ontwikkeling als persoon. Je wordt er zelfverzekerder en zelfstandiger van. Het is best spannend om op school opeens een vreemde taal te
spreken, maar samen met je klasgenoten krijg
je het voor elkaar. Er zijn in het programma ook
internationale uitwisselingen, waarbij je gaat

Tot ziens!

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

logeren bij een leeftijdsgenoot op een school
in het buitenland en je diezelfde leerling ook
hier in Nederland bij je thuis ontvangt. Dat is
intensief en vraagt veel van je zelfstandigheid
en aanpassingsvermogen, maar daardoor groei
je er ook van! We hebben de uitwisselingen
vorig jaar helaas alleen online kunnen doen,
maar we hopen allemaal dat we onze
bevriende scholen in het buitenland snel weer
echt kunnen bezoeken.
Intake
Op de tto-afdelingen werken we met een
intake voor de leerlingen die zich hebben
aangemeld. Tijdens deze intake kijken we in de
eerste plaats naar je motivatie. Je voert een
gesprekje met een docent in het Engels en in
het Nederlands. Daarnaast krijg je een Engelse
test op groep 8-niveau en moet je in het
Nederlands een motivatiebrief schrijven.
Tijdens deze intake willen we vooral zien of jij
zelf gemotiveerd bent voor tweetalig onderwijs
en ook in staat bent om dit actief op te pakken
Interesse?
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag
meer weten over het HWC en de tweetalige
opleidingen? Ga dan naar onze website
www.hethwc.nl. Daar vind je nog veel meer
informatie over onze school en over voorlichtingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen.

WELLANTCOLLEGE WESTPLAS MAVO AALSMEER

Yuverta mavo, een kleine
school met grote kansen
en keuzemogelijkheden
De naam Yuverta mavo Aalsmeer (voorheen
Wellantcollege Westplas Mavo) is nieuw maar wij
zijn nog steeds die kleine, gezellige, vertrouwde
school, een begrip in de omgeving!
Binnen het reguliere mavo-onderwijs dat wij
aanbieden, valt er veel te kiezen en zijn er ruime
mogelijkheden om je te profileren.
Projectklas
Eén van de themaklassen waar we trots op zijn,
is de projectklas. Elke periode hoort bij een
beroep en werk je aan grotere opdrachten die
passen bij dat beroep. Op een creatieve manier
kruip je in de huid van iemand met dit beroep.
Zo ben je 8 weken een kunstenaar, een historicus, ontwerper, journalist of wetenschapper.
Ook ga je in de twee jaar projectklas aan het
werk als docent, bioloog en in een tak van de
horeca. Dit helpt je misschien ook wel met je
beroepskeuze later.
Businessklas
De andere themaklas, die onze school succesvol
maakt is de businessklas. Met je docent bereid je
allerlei activiteiten voor, waaronder een (online)
veiling voor het goede doel. Hierbij leer je hoe je
reclame maakt en waar je allemaal rekening mee
moet houden bij het voorbereiden van evenementen. Dit alles vormt de basis voor het
opzetten van je eigen bedrijf in de 2e klas en kan
je de overstap maken naar de Businessklas in de
bovenbouw.
Nieuwe leerweg - pilotschool
Zowel de project- als businessklas passen goed
in de voorbereiding op een onderwijsverande-

ring die vanaf 2024 gaat plaatsvinden, vanaf dan
worden namelijk de gemengde leerweg (GL) en
de theoretische leerweg (TL) samengevoegd tot
één nieuwe leerweg. Binnen deze leerweg volg
je straks een verplicht praktijkgericht
programma. Yuverta mavo Aalsmeer is één van
de pilotscholen die deze nieuwe leerweg gaat
vormgeven.
Havo-kans-traject
Om je te stimuleren het beste uit jezelf te halen,
bieden wij ook het havo-kans-traject aan. Wil je
graag doorstromen naar de havo, dan kun je je
in klas 2 hiervoor aanmelden. Na de kerstvakantie volg je dan een traject waarin je vier
vakken op havo niveau krijgt. Hiermee kun je
ontdekken of dit niveau bij je past. Aan het eind
van leerjaar 2 kun je dan doorstromen naar
havo-3 op het Amstelveen College of het
Hermann Wesselink College in Amstelveen. Onze
leerlingen hebben daar sowieso een plek. Zo zijn
wij echt een kleine school met grote kansen.
Rondleidingen en lesjesmiddagen
Vooralsnog organiseren we een reguliere open
dag, maar mocht dit door de dan geldende
corona maatregelen niet mogelijk zijn, zullen wij
dit op een andere manier organiseren. Hou
daarom onze website goed in de gaten, want we
willen natuurlijk wel onze school aan jou laten
zien! Wil je ervaren hoe het is om in de les te
zitten? Kom dan naar onze lesjesmiddag op
woensdag 16 februari. Je kunt je hiervoor
opgeven via onze website:
www.yuverta.nl/middelbare-school/scholen/
mavo-aalsmeer/open-dagen/

Naar
welke
brugklas
ga jij?
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Grote brand bij ’t Buurtnest
tijdens de jaarwisseling
Uithoorn - De grote brand bij ‘t
Buurtnest aan de Arthur Van Schendellaan in Uithoorn heeft gezorgd
voor een onrustig verloop van de
jaarwisseling in onze gemeente. De
ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling van twee jaar geleden in
Uithoorn hebben zich gelukkig niet
herhaald. Door alle inspanningen en
extra maatregelen spreekt de
gemeente, politie, handhaving en
brandweer van een ‘beheersbare
jaarwisseling’.
Veel extra inzet
Vooraf is er geen enkel risico
genomen. Door de ongeregeldheden
tijdens de jaarwisseling van
2019/2020 in combinatie met de

maatregelen tegen het coronavirus
en het vuurwerkverbod waren de
gemeente, de hulpdiensten en
andere veiligheidspartners extra
alert. Daarom was er ook extra inzet
van politie, brandweer, jongerenwerkers, beveiligers, buurtvaders en
handhaving om ervoor te zorgen dat
alles zo ordelijk mogelijk zou
verlopen. Burgemeester Pieter
Heiliegers: “Er is hard gewerkt en dat
heeft ook zeker gewerkt. Helaas
heeft de brandweer toch met veel
materiaal moeten uitrukken om de
brand bij ’t Buurtnest te blussen en
onder controle te krijgen. Dit is een
dieptepunt en een drama voor alle
organisaties en partijen die
verbonden zijn aan ’t Buurtnest. De

schade aan het gebouw is aanzienlijk. Naar de oorzaak van de brand
wordt nu onderzoek gedaan. In het
nieuwe jaar moet gekeken worden
hoe we dit grote gemis gaan
aanpakken.”
Onrustige avond
De hulpdiensten zijn voornamelijk
zeer druk geweest met en rondom
de brand bij ’t Buurtnest. Eerder op
de avond was het onrustig om het
Legmeerplein. Tot twee keer toe
moest de brandweer uitrukken
vanwege brandstichting. Na contact
door handhaving en politie met deze
groep volwassenen is de rust wedergekeerd. De burgervader plaatst toch
een kanttekening: ”Ook dit jaar is
toch nog veel vuurwerk afgestoken,
ondanks het verbod. Het getuigt van
weinig fatsoen en respect voor
degenen die zich wel aan de regels
houden.” Uithoorn en de Kwakel
wijken hiermee overigens niet af van
het landelijke beeld.
Veiligheid blijft prioriteit
“We zullen er bovenop moeten
blijven zitten. Niet alleen gemeente
Uithoorn, maar samen met al onze
veiligheidspartners. De veiligheid in
Uithoorn en De Kwakel moet een
prioriteit blijven. Dat is maar weer
gebleken tijdens deze jaarwisseling.
We kunnen niet achterover leunen
en we gaan door met onze wijkgerichte aanpak!” aldus Heiliegers.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

Participatiesamenleving
wens voor de toekomst
We staan in het begin van weer een nieuw jaar. Een jaar vol uitdagingen.
Wat Inwoners Voor Inwoners (IVI) betreft het begin van een nieuw tijdperk. IVI timmert al een tijdje aan de weg met vereende krachten om de
gewenste participatie in De Ronde Venen van de grond te krijgen. Participatie is misschien een te ingewikkeld woord om mensen hiervoor te
interreseren. Misschien is het ook te groots voor mensen om precies te
begrijpen wat het betekend en wat je er zelf aan kan bijdragen. Toch is
het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld en kan iedereen op zijn eigen
manier zijn steentje er aan bijdrage. Participatie betekent namelijk niets
meer of minder dan actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse
woorden pars (deel) en cipere (nemen). Het is belangrijk dat we als
gemeenschap veel meer samen gaan deelnemen aan allerlei zaken die
van belang zijn in De Ronde Venen. Dus niet alleen maar kijken naar het
eigen belang maar veel meer het gemeenschappelijk belang omarmen.
We wensen daarom ook dat we met ingang van 2022 als gemeenschap
veel meer gaan samenwerken en deel te nemen. We roepen alle inwoners,
ondernemers, verenigingen, organisaties, politieke partijen en iedereen
die deel uit maakt van de gemeenschap in De Ronde Venen op om samen
op te trekken en mee te doen met onze participatiebeweging om samenkracht te ontwikkelen! Samen komen we verder!
Participatie niet eenvoudig
Participatie is niet nieuw en iets van
de laatste tijd. We worstelen al een
hele tijd met dit begrip en met name
hoe we dit nu moeten vorm geven in
de maatschappij. Eind jaren zeventig,
begin jaren tachtig van de 20e eeuw
kwam het nadrukkelijk op de kaart te
staan. Participatie is de historische
opvolger van het begrip inspraak.
Men eiste destijds door onder andere
de gevolgen van de hippie- en provobeweging, inspraak op de publieke
besluitvorming.
Toverwoord inspraak
Min of meer genoodzaakt kwam de
overheid in eerste instantie met het
toenmalige toverwoord inspraak.
Burgers kregen “inspraak” in ambtelijke procedures, en werden gehoord
door de overheid. In de praktijk kwam
dat veelal erop neer, dat overheidsdiensten de wettelijk verplichte
inspraakronde hielden, waarbij zij de

burger aanhoorden, zonder dat zij op
enige wijze verplicht waren ook daadwerkelijk consequenties eraan te
verbinden.
Term participatie gelanceerd
Omdat dit niet echt de gewenste
inspraak was die was bedoeld werd
de term participatie gelanceerd.
Mensen wilden structureel actief
meedoen, niet slechts een recht om
verbale kanttekeningen te mogen
plaatsen, waartoe veel inspraakprocedures al snel waren verworden. Ook
niet één keer in de vier jaar je stem
weggeven aan een politieke partij en
dan maar afwachten of de gedane
beloftes tijdens verkiezingscampagne
ook waargemaakt gemaakt gingen
worden.
Hoe dan wel?
De grote vraag is dan ook ‘Hoe ga je
de gewenste participatie dan wel
bewerkstelligen?’ Anders gezegd:

Vind jij wonen belangrijk in De Ronde Venen? Geef je dan op voor de...

Oproep voor klankbordgroep wonen
Wij willen wonen beter onder de
aandacht gaan brengen bij de beleidsmakers. Zoals u wellicht heeft
kunnen lezen hebben wij hiervoor bij

Inwoners Voor Inwoners (IVI) Ab Frohwein en Steph Kronenburg bereid
gevonden om als officiële woordvoerders wonen namens de Stichting aan

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

‘Hoe kan je de gemeenschap nu echt
mee laten denken over beleidszaken
en daadwerkelijk mee laten doen?’
Dat blijkt in de praktijk nog niet zo
eenvoudig te zijn. Echte inspraak
verkrijgen als gemeenschap is nog
niet zo eenvoudig. Ook niet in een
democratie wat een bestuursvorm is
waarin de wil van het volk de bron is
van legitieme machtsuitoefening. Het
gaat ook over macht en tegenmacht.
Voor iedereen beter
De participatiesamenleving lijkt voor
iedereen de gewenste vorm van
samenleving en wij realiseren ons dat
een verzorgingsstaat niet meer
wenselijk en betaalbaar is. Inwoners
worden steeds mondiger en willen
graag gehoord worden. Door de politiek wordt het ook van links tot rechts
omarmd. Waarom? Omdat het begrip
voldoende ruimte biedt om naar
eigen politieke kleur in te vullen. De
participatiesamenleving zou de vrijheid van burgers bevorderen (rechts),
het maatschappelijk middenveld
versterken en mensen meer naar
elkaar doen omzien (midden) en
burgers zouden geprikkeld worden
om meer verantwoordelijkheid te
nemen voor de mensen en omgeving
om hen heen (links). Een breed draagvlak dus.

kosten voor elkaar zorgt en het algemeen belang boven het individu stelt.
Het doel daarbij is: ‘Niemand zit
eenzaam achter de geraniums,
iedereen kan meedoen en heeft een
goed leven.’
Een tweede voordeel is dat in de
ideale participatiesamenleving
iedereen meedoet, daar waar de
verzorgingsstaat juist mensen buiten
spel heeft gezet. Wie een ‘vlekje’ had
werd goed verzorgd en van een
inkomen voorzien om vervolgens
achter de schermen buitengesloten
verder te leven. Met eenzaamheid en
gevoelens van nutteloosheid als
gevolg. In de participatiesamenleving
zet iedere burger juist zijn of haar
eigen kracht in en doet naar
vermogen mee aan de samenleving.
Een basisinkomen zou daar in de
toekomst nog wel eens van toegevoegde waarde kunnen zijn. Iedereen
draagt bij, doet mee en niemand zit
eenzaam achter de geraniums, dat is
het credo.

Voordelen participatiesamenleving
Er zitten ook een aantal duidelijke
voordelen aan de participatiesamenleving. Een belangrijk voordeel is dat
het goedkoper is dan de verzorgingsstaat. Al zullen tegenstanders wellicht
nu aanvoeren dat goedkoop uiteindelijk duurkoop zal zijn. Maar dat is
omdat we het nog steeds niet goed
hebben ingevoerd en er mensen zijn
die er juist aan willen verdienen en
het eigen belang belangrijker vinden
dan het algemeen belang. De zorg is
daar een voorbeeld van. De bedoeling is een participatiesamenleving
die onderling en tegen veel lagere

Belangrijkst voordeel
Belangrijkst voordeel is dat het in de
ideale participatiesamenleving het
meer gaat om de ‘leefwereld’ en
minder om de ‘systeemwereld’. In de
verzorgingsstaat konden burgers relatief eenvoudig een bijstand- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering
ontvangen en daarmee gewend
raken aan verzorging, maakbaarheid
en voorspelbaarheid. Om misbruik
tegen te gaan bleken controle en
regelgeving noodzakelijk en zo
ontstond er een systeemwereld die
tot vandaag in de haarvaten van de
samenleving aanwezig is. Een wereld
van controle, grootschaligheid,
formele procedures en bureaucratie.
De participatiesamenleving richt zich
juist op de leefwereld van echte
mensen, op actieve burgers. Het is
kleinschaliger, informeler, praktischer
en gaat gepaard met meer passie en
plezier, zo is de gedachte.

de slag te gaan. De insteek van IVI is
dat we als inwoners samen prettig en
met respect voor elkaar kunnen
wonen in De Ronde Venen. In dit
kader vinden wij het belangrijk dat
wij hier de juiste tijd en aandacht aan
kunnen schenken. Ab en Steph zullen
als woordvoerders er voor zorgdragen dat zij onafhankelijk samen
met verschillende stakeholders
binnen de gemeenschap naar de
beste oplossingen zullen gaan
zoeken voor woningzoekende en het
woongenot van de inwoners van De
Ronde Venen proberen te waarborgen. Er hebben zich ook al ruim
400 starters aangemeld bij IVI om
voor de woningnood aandacht te
vragen. Wil je ook dat er voldoende
aandacht blijft voor de woningnood
meldt je dan ook aan als onder-

steuner bij IVI. Ook willen de woordvoerders graag een klankbordgroep
wonen opzetten. Dit is een groep van
starters en andere stakeholders die ze
zo af en toe kunnen raadplegen. Heb
je een belang bij het oplossen van de
woningnood en mogen de heren je
af en toe een vraagstuk voorleggen
meldt je dan aan voor deze klankbordgroep. Het kost niet veel tijd
maar is wel belangrijk! De woordvoerders willen namelijk wel het juiste
beeld schetsen, waar jullie tegen
aanlopen en wat er speelt in de
gemeenschap.
Ondersteun jij de activiteiten op het
gebied van Inwoners Voor Inwoners
(IVI) op het thema wonen en/of wil je
aanmelden voor de klankbordgroep
wonen stuur dan een email naar
wonen@inwonersvoorinwoners.nl

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

Veranderen en samenwerken
Laten we zeggen dat het nog niet
helemaal gelukt is om de participatiemaatschappij vorm te geven. Er is
daarvoor een verandering in denken
en doen nodig in de samenleving.
Laten we het jaar 2022 aangrijpen om
samen de schouders er onder te
zetten en echt ons best te gaan doen
om de zo gewenste participatiesamenleving vorm te gaan geven. Laten
we in De Ronde Venen het voorbeeld
geven dat het wel kan. Een mooi
moment zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen om samen in de
gemeenschap met de lokale overheid
dit te gaan vormgeven. Inwoners Voor
Inwoners (IVI) gaat in ieder geval vol
gas geven om het nu echt te laten
gebeuren.
Wie doet er met IVI mee?
IVI kan dat niet alleen. We moeten dit
echt met zijn allen in de gemeenschap gaan doen. We roepen dan ook
alle inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties, politieke
partijen en iedereen die deel uit
maakt van de gemeenschap in De
Ronde Venen op die dit ook willen en
de voordelen van inzien om samen
met IVI te gaan optrekken en mee te
doen met onze participatiebeweging
om samenkracht te ontwikkelen om
onze gemeente nog mooier te gaan
maken!
IVI zal vanaf nu geregeld oproepen
plaatsen om met ons samen te
werken, IVI te ondersteunen of om
mee te helpen. Bijf niet passief maar
doe met ons mee! Samen komen we
verder!

Theewens voor 2022
Aan het labeltje van het theezakje
op het eerste IVI kopje thee van
2022 in het begin van het jaar
staat de volgende vraag :
‘Wat wilt u dat er in De Ronde
Venen in 2022 gaat gebeuren?’
Het is meer een nieuwjaarswens
die u als lezer mag beantwoorden.
Stuur uw antwoord in naar
info@inwonersvoorInwoners.nl
Misschien dat we uw wens op de
IVI-pagina kunnen plaatsen en
wellicht dat uw wens in vervulling
komt.
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