132

JE AL 132
IE

SINDS 1

888

K R A NT D

De Ronde Venen

DE

www.meerbode.nl | 0297581698

R PAKT

!

ieuwe
eerbode
N M

A
JA

8 januari 2020

DEZE WEEK:

NM

NIEUWE MEERBODE

RUIMT OP!

BIJLAGE

SCHOOL
& cursus

MATRASSEN, BOXSPRINGS
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
VEENLANDEN COLLEGE MIJDRECHT

KUNST ROND DE VENEN

WELLANTCOLLEGE WESTPLAS MAVO AALSMEER

STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN

ALKWIN KOLLEGE UITHOORN

WELLANTCOLLEGE DE GROENSTROOK AALSMEER

REMEDIAL TEACHERS PRAKTIJK DE RONDE VENEN

THAMEN R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP UITHOORN

HERMANN WESSELINK COLLEGE AMSTELVEEN

KORT NIEUWS:

Vuilopruimers
van de
Amstelhoek
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag liepen Ebba en
Pippa door de Amstelhoek .
Daar zagen zij in een boom
de restanten van een wensballon. En toen moesten
ze aan de apen denken die
overleden waren in de brand
van een dierentuin in Duitsland. Die was veroorzaakt
door een brandende wensballon. Ze waren bang dat
de dieren in de Amstelhoek,
het vuil van het vuurwerk op
zouden eten. Ze besloten
toen om al het vuurwerkvuil
van de straten in de Amstelhoek op te gaan ruimen. Ze
hebben een hele zak vol verzameld waaronder nog een
vol blikje bier.

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

tot wel

College wenst u allen
een goed 2020
De Ronde Venen – Afgelopen
maandagavond hield de gemeente De Ronde Venen weer
hun jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst voor de Rondeveense inwoners. De bijeenkomst waarbij iedereen, iedereen de bes-

te wensen kon geven, werd zoals ieder jaar aardig bezocht.
Gezien het aantal inwoners in
De Ronde Venen kun je niet
spreken van een drukbezochte avond, maar het was gezellig
druk. Velen raadsleden, hun ach-

terban en diverse verenigingen
spraken elkaar weer eens, kortom een gezellige avond. Op bijgaande foto burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris, die het prima naar het zin
hadden.

“Levenslicht” ook in
Rondeveense kernen
De Ronde Venen - In 2020 mogen
wij 75 jaar bevrijding vieren. Als je
iets te vieren hebt, wil je ook weten waarom en wat er is gebeurd.
Overal in het land worden festiviteiten met Canadese, Amerikaanse en Poolse veteranen gepland.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
zou ook graag willen stilstaan bij
het einde van de Holocaust, op
een manier van herdenken die
recht doet aan de Jodenvervolging, aldus comité voorzitter Gerdi Verbeet. De internationale herdenking van het einde van de Holocaust is op 27 januari – de bevrijding van Auschwitz. Tijdens
de 2de Wereldoorlog werden
vanuit 256 gemeentes en plaatsen in heel Nederland 104.000 Joden, Roma en Sinti vervolgd, gedeporteerd en vermoord. Met het
‘Levenslicht’ heeft de kunstenaar
Daan Roosegaarde een tijdelijk
monument gecreëerd, dat bij de
joodse traditie aansluit om overledenen te herdenken. Op een
joodse begraafplaats zie je nooit
bloemen liggen, het gebruik is
om een steentje op het graf of de
grafsteen neer te leggen. De kunstenaar heeft 104.000 stenen, als
symbool voor ieder slachtoffer,
speciaal laten impregneren om

ze onder een ultraviolet licht te
laten fonkelen. Op 16 januari zullen in Rotterdam alle stenen met
elkaar één groot monument vormen. Vervolgens worden ze, samen met een bijbehorende lichtbron, verspreid over het hele
land. Vanaf 22 januari t/m 1 februari tussen 17:00 en 22:00 uur zullen op ca. 200 verschillende plekken in Nederland de stenen op
een interactieve manier tot leven
gebracht worden. Volgens Gerdi Verbeet is het alsof de stenen
ademen.

Terughoudend
De gemeente De Ronde Venen
was aan het begin heel terughoudend om het monument te adopteren of te bestellen. Michael
Guggenheim en Ulla Neuhaus
voelden zich geroepen om ook
in hun gemeente met dit bijzondere monument de Holocaust te
herdenken. Michael Guggenheim
heeft in 2012 samen met Wiet van
der Velden ervoor gezorgd, dat er
‘Stolpersteine’ in Abcoude gelegd
werden ter herinnering aan alle
joodse Abcoudenaren die gedeporteerd en vermoord werden.
Sinds 2013 bezoeken beiden ieder jaar alle basisscholen van Ab-

coude om over deze medebewoners te vertellen.
Voor het monument ‘Levenslicht’
heeft Michael Guggenheim alle negentien basisscholen in de
Ronde Venen benaderd om de
herdenking een bijzondere vorm
te geven. De kinderen van groep
7 en 8 gaan in hun eigen kern
om 19:00 uur ieder zo’n speciale
steen bij het monument neerleggen als symbool voor de slachtoffers. Deze ceremonie wordt begeleid door muziek en de jeugdtheaterschool Abcoude. Iedereen is
welkom! Wo 22 januari 19:00 uur
– Abcoude, ’t Markvelt, Do 23 januari 19:00 uur – Wilnis, Oude Gemeentehuis, ma 27 januari 19:00
uur – Mijdrecht, Raadhuisplein,
Di 28 januari 19:00 uur – Vinkeveen, Het Spoorhuis, Wo 29 januari 19:00 uur – De Hoef, Kerkplein
‘Heilige Antonius van Padua’. Na
afloop is er tot 22:00 uur gelegenheid het monument nader te bekijken en erbij stil te staan. Vele
vrijwilligers in iedere kern zorgen
ervoor dat de veiligheid gewaarborgd is, denk hierbij aan bijvoorbeeld verkeersregelaars.

T/M 11 JANUARI
Hilversum
Vaartweg 4
035 - 6247194

Mijdrecht
Utrecht
Dorpsstraat 74
Oudkerkhof 11
0297 - 281054
030 - 2314984
MORPHEUS.NL

70%
korting

Bilthoven
Julianalaan 43
030 - 2287451

CDA bakt oliebollen voor
Brandweer en Politie
De Ronde Venen - Het is een traditie geworden, sinds een aantal jaren bakt CDA Raadslid Simone Borgstede op 31 december ook
oliebollen en appelbeignets voor
de hulpdiensten in onze gemeente. Dit jaar ging ze samen met Coos
Brouwer op pad om de eindejaar
lekkernijen langs te brengen. Bij
de brandweer in WIlnis werden ze

met enthousiasme begroet. Ook
op het politiebureau in Mijdrecht
kon wijkagent Gideon van der Peijl
de oliebollen actie wel waarderen.
Uiteraard sprak het CDA de wens
uit dat het een rustige wacht zou
worden. Helaas moesten de politie
zowel als de brandweer een aantal
keer op pad voor brandende auto’s
en vernielingen.

Kanker? Kom kennismaken op ’t Anker!

Mijdrecht - Omdat niet iedereen die geconfronteerd wordt
met kanker overdag lotgenoten
kan opzoeken, is inloophuis ’t Anker nu ook ’s avonds geopend. Op
woensdag 15 januari 2020 is iedereen van 20.00 uur tot 21.30
uur van harte welkom om kenKosten
De gemeente De Ronde Venen nis te maken met ’t Anker. Vrijwilneemt de kosten voor het monument voor eigen rekening, maar
kan de extra kosten voor de herdenking niet garanderen; zoals
bijv. geluid, podium, afdak, musici
en theater. De ‘Stolpersteine’ werden in 2012 gefinancierd door bijdragen van vele Abcoudenaren.
Dat bracht Michael op het idee de
bevolking er weer bij te betrekken om, via zijn ANBI-Stichting,
de rest te financieren. Iedere euro is welkom en kan worden overgemaakt op:
Stichting M.T. Guggenheim Foundation - IBAN: NL89 ABNA 061 79
93 912 - Oormerk: Levenslicht .
Het wordt een plechtigheid die je
niet snel zal vergeten!

ligers leggen graag uit wat het inloophuis kan betekenen voor iemand die kanker heeft (gehad)
en zijn naaste(n). Ook nabestaanden van iemand die is overleden
aan kanker zijn welkom. Nadere
informatie is te vinden op www.
inloophuishetanker.nl of via 0618072867.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

NZURI geeft een
glimlach cadeau aan
mensen met kanker
Regio - ‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’ Dit
geldt zeker ook als je ziek bent.
Daarom organiseert stichting
Look Good Feel Better samen met
bijna 450 schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4
februari, geven schoonheidsspecialisten door het hele land gratis ontspanningsmomenten aan
mensen met kanker. Deze actie
duurt de hele maand februari.

ningsmoment is dat je tijdens de
behandeling het vertrouwen ziet
groeien. Soms zijn een paar tips al
genoeg om ze weer te laten stralen. Dat is precies waarom NZURI graag meedoet met ‘Geef een
glimlach cadeau’.”

NZURI geeft ontspanningsmomenten cadeau
In de maand februari geeft NZURI
schoonheidssalon 5 mensen met
kanker een gratis ontspanningsmoment. De verwenmomenten
van de actie Geef Een Glimlach
Boost voor jezelf
Cadeau zijn bedoeld voor vrou“Uiterlijke verzorging bij kanker is wen/mannen met kanker waarveel belangrijker dan de meeste van de laatste medische behanmensen denken.” Kathy ten Boer deling niet langer dan 6 maanvertelt over hoe zij de behande- den geleden is. Aanmelden voor
ling bij de schoonheidsspecia- deze actie kan eenvoudig door
list heeft ervaren. “Toen ik borst- een mail te sturen naar info@nzukanker had, ging ik door een in- riplaza.nl. Dit kan tot uiterlijk 25
tensieve periode met behande- januari. Ken jij iemand met kanlingen. Ik zat de hele tijd in span- ker? Attendeer haar/hem dan op
ning. Dat kostte best veel ener- deze actie en geef haar/hem een
gie. Een bezoek aan de schoon- glimlach cadeau. Wees er snel bij
heidsspecialist was echt een mo- want vol is vol!
ment voor mijzelf. Even niet ziek
zijn, maar een moment van rust Over ‘Geef een glimlach cadeau’
en ontspanning. De behandeling De campagne ‘Geef een glimlach
had wel de hele dag mogen du- cadeau’ wordt dit jaar voor de
vijfde keer georganiseerd door
ren...”
Stichting Look Good Feel Better. Deze stichting zet zich in om
Geef een glimlach cadeau
NZURI schoonheidssalon doet mensen met kanker te ondergraag mee met de actie van Look steunen bij hun uiterlijke verzorGood Feel Better: “Mensen met ging. Dit doen ze onder andere
kanker worden vaak onzeker door het geven van workshops in
door de uiterlijke veranderingen ziekenhuizen en persoonlijk adals gevolg van de behandelin- vies en behandelingen door heel
gen. Het mooie van dit ontspan- Nederland.

Eric Borrias speelt ‘De 100-jarige man
die uit het raam klom en verdween’
Regio - Meesterverteller Eric Borrias komt op zondag 12 januari a.s. naar Uithoorn. De Stichting
Culturele Activiteiten Uithoorn
(SCAU) heeft hem uitgenodigd
om zijn programma ‘De 100-jarige man die uit het raam klom
en verdween‘ te spelen, naar de
bestseller van Jonas Jonasson.
De voorstelling begint om 14.30
uur en vindt plaats in De Schutse;
de deuren van de zaal gaan om
14.00 uur open.
Laat deze unieke ervaring met
een verhalenverteller pur sang u
niet ontgaan!

alle groten der aarde, van Franco klom en verdween’. ‘In de loop
en Stalin tot Mao en Truman. Hij der jaren is het vak leuker geworblijkt een behoorlijke invloed te den omdat het veld zo veel brehebben gehad op de loop der geschiedenis van de 20e eeuw.

Verhalen vertellen
‘Verhalen vertellen is niet hetzelfde als voorlezen’, vertelt Borrias.
streng. ‘Dat is ook leuk, maar een
heel ander vak. Hetzelfde geldt
voor een acteur die een monoloog doet. Een verteller is altijd
tekstueel met de zaal bezig. Dat
is wat me raakt in dit vak, dat je
met niets anders dan je stem een
hele wereld creëert die het puEen bijzonder mens
bliek vervolgens vrij kan invulAllan Karlsson wordt honderd len’. Zelf leerde Borrias vanaf 1990
jaar, maar is niet van plan op te het vak bij het Tielse gezelschap
komen dagen op het feest dat O’Rare. Op zeker moment gaf hij
het bejaardenhuis organiseert. zijn baan bij een uitgever eraan
Dus stapt hij uit het raam en ver- en stortte zich volledig op het
dwijnt.
vertellen. Inmiddels heeft hij er al
Bij toeval komt de honderdjarige twee decennia een dagtaak aan.
man die uit het raam klom en ver- ‘De tweehonderd voorstellingen
dween in het bezit van een kof- per jaar haal ik wel. Ik heb zelfs jafer vol geld, crimineel geld. Vanaf ren gehad dat ik er over de driedat moment begint een doldwa- honderd had’.
ze road-trip dwars door Zweden.
Criminelen, de politie, de pers, ie- Achter glas
dereen is op zoek naar Allan en De Culemborger, die zijn liefde wonderlijke stoet mensen die de voor theater opdeed in de
hij om zich heen verzamelt.
Utrechtse Schouwburg, waar hij
O ja, en een olifant. Allan Karls- op een steenworp vandaan is geson blijkt niet alleen in zijn hon- boren, wordt door publiek, pers
derdste levensjaar een bijzonder en vakgenoten geroemd om zijn
mens; ook in de eeuw daarvoor theatrale
vertelvoorstellingen.
heeft hij heel wat meegemaakt. Die zijn veelal gebaseerd op beHij is van kinds af aan, gefasci- kende (kinder)boeken zoals ‘De
neerd door explosieven.
brief voor de koning’, ‘Reis om de
Hij ontwikkelt zich dan ook tot wereld in 80 dagen’, ‘Erik of het
expert op dit gebied. Mede hier- klein insectenboek’, ‘De scheepdoor komt hij, al dan niet vrijwil- jongens van Bontekoe’ en ‘De
lig, over de hele wereld. Ontmoet 100-jarige man die uit het raam

“Had ik Neo Vita maar
eerder ontdekt”
Regio - Wat is de kracht van Neo
Vita? In de 16 jaar dat Neo Vita
bestaat is de laagdrempeligheid,
kleinschaligheid en de ontspannen (huiskamer)sfeer essentieel
gebleken als aanvulling op het
serieuze sporten. “Had ik Neo Vita
maar eerder ontdekt, want ik voel
mij zo veel beter!” is een veelgehoorde uitspraak.
Neo Vita zit op de A. Philipsweg
in Uithoorn, een goed bereikbare locatie met een oprit (en aparte afrit) naar de achterzijde van
het pand waar zich de entree bevind aan het eigen parkeerterrein. Iedereen voelt zich er thuis,
jong, oud, dun, dik, man of vrouw.
Geen spiegelwanden of harde
muziek.
Spieren verwennen in 35
minuten met het FAME-circuit
Het Fame-circuit met 10 apparaten is snel en zeer effectief, omdat
je het onder- en bovenlichaam tegelijk traint.
De intensiteit van de training bepaal je door je eigen krachtsinspanning. Iedereen mag het komen uitproberen. Kosteloos,
want hoe meer mensen deze manier van sporten leren kennen,
hoe beter. Zelfs mensen die niet
sportief zijn, ontdekken de voordelen en komen steeds vaker per
week.
Ben je wel sportief dan is het een
zeer goede aanvulling op datgene wat je al doet aan sport, om-

der is. Zo heb ik een programma
gedaan met een rapper en een
singer-songwriter’. In januari viert
hij zijn vierde lustrum als zelfstandig verteller met het nieuwe programma ‘Achter Glas’. ‘Voor het
eerst vertel ik een persoonlijk verhaal, over het wonderkind dat ik
was. Ik ben namelijk twee maanden te vroeg geboren, vandaar
de titel. Die verwijst naar de couveuse waarin ik in de jaren ‘50 begon’.
Kaartverkoop en informatie
Losse kaarten à 15 euro zijn online te bestellen via de website van
de SCAU: www.scau.nl
Op zaterdag 4 januari a.s. begint de verkoop van losse kaarten in de boekwinkels The Read
Shop Express (Zijdelwaardplein)
en Bruna (Amstelplein). Jongeren
tot en met 16 jaar betalen slechts
lipesweg 11A in Uithoorn. Gratis
parkeren aan de achterzijde.
Voor meer info: zie advertentie elders in dit blad.

dat met Fame alle spiergroepen
aan bod komen.
Buikvet verbranden
met Better Belly
Naast Fame kun je op afspraak
je conditie trainen in een andere ruimte. Er wordt op een lage
hartslag gesport op een loopband, crosstrainer of hometrainer. Tijdens deze training draag
je een infraroodband om de buik,
om het buikvet te doen verminderen. Deze band stimuleert de
bloedcirculatie waardoor vetcellen los komen en het stimuleert
de afvoer van afvalstoffen.
Het begin van een slank
2020 met Power Slim
Ook wat kilo’s aangekomen tijdens de feestdagen? Start het
jaar met een kickstart en begin
met Power Slim. Met Power Slim
ga je niet minder eten, maar leer
je anders eten onder persoonlijke
begeleiding. Met 6 eetmomenten
op een dag heb je geen honger
en eet je koolhydraatarm en eiwitrijke produkten. (Geen shakes)
Het is eenvoudig in te passen in
je dagelijks leven, zelfs met werk
en/of een gezin. In drie fasen werken we naar het streefgewicht
en leer je hoe je dit gewicht vast
kunt houden.
Krijg het lichaam dat jij verdient!
Bel of mail voor gratis persoonlijk
advies, rondleiding of meting. U
vindt Neo Vita aan de Anton Phi-

Werelddansen in
Het Buurtnest

7,50 euro. Op de website is uitgebreide achtergrondinformatie
over Eric Borrias te vinden.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@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
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
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.
133e jaargang
Oplage: 16.400

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

de Kerstvakantie gaat de groep
op 8 januari weer van start.
Heeft u interesse om mee te komen dansen dan kunt u een
proefles a 10 euro volgen; bij
deelname aan de lessen wordt dit
Regio - Wat is Werelddans? Dit is ook nieuw en eigentijds zijn. U bedrag in mindering gebracht.
een verzamelnaam voor dansen, hoeft niet met een partner te ko- Het adres van Het Buurtnest is Ardie gebaseerd zijn op etnische men en speciale kleding is niet thur van Schendellaan 59 te Uitmuziek uit diverse landen. In Het nodig. Gewoon kleding waar u hoorn
Buurtnest beoefent een groep zich prettig in voelt en die niet te De lessen zijn op woensdagmidenthousiaste dames sinds sep- warm is want van dansen wordt dag van 13.30 uur tot 15:00 uur.
tember 2018 diverse dansen uit je vanzelf warm. Dansen is goed Wilt u aanvullende informatie?
een groot deel van de wereld. De voor lichaam en geest en voor al- Stuur dan een mail naar anjadansen kunnen authentiek maar le leeftijden. Na een korte stop in bos@quicknet.nl

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.
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 FSCMix papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

06

8 januari 2020

Typisch Nostalgische Filmmiddag
Vinkeveen - Zaterdag 11 januari
begint de voorverkoop van kaarten voor de Typisch Nostalgische
Filmmiddag. Deze middag staat
in het teken van filmpjes uit Vinkeveen in de jaren 50, 60 en 70
van de vorige eeuw, inmiddels
50 tot 70 jaar geleden. Hoofdzakelijk zullen de filmpjes van
de erven van Cees Berkelaar aan
bod komen maar ook van inwoners uit Vinkeveen hebben we
filmpjes mogen ontvangen. Cees
Berkelaar was een Vinkeveense
amateurfilmer en begon in de jaren vijftig met filmen en deed dit
tot zijn overlijden in 1974. Berkelaar filmde vaak in en rond Vinkeveen. Hoeveel films hij in to-

taal heeft gemaakt is niet bekend. Een onbekend aantal van
zijn films is namelijk nog (anoniem) in omloop, dus mocht u...?
De filmmiddag vindt plaats in locatie de Morgenster, Herenweg
153 en de entree is € 2,50 (inclusief een kopje koffie of thee).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jumbo Vinkeveen en drogisterij De
Bree. Diverse instanties hebben
enthousiast gereageerd en hun
medewerking reeds toegezegd.
Ook zullen enkele ‘acteurs’ van
de televisieserie ‘Typisch Vinkeveen’, van afgelopen zomer, als
gast aanwezig zijn en van hen
zullen we horen hoe zij deze serie hebben ervaren.

Rectiﬁcatie
De Ronde Venen - Fotoworkshop
De Ronde Venen presenteert vrijdag 10 januari a.s.: de kracht van
het beeld. Een avond met Lars
Boering, directeur World Press
Photo. In het bericht hierover in
de krant van 30 december 2019
was plaats en tijdstip weggevallen. Deze Open Avond van de
Fotoworkshop De Ronde Venen
is gepland op: Vrijdag 10 januari
2020 en start om 20.00 uur in de
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24,
Wilnis. Toegang is gratis. Tevens
was het onderschrift bij de foto
van dhr. Lars Boering weggeval- WPP Lars Boering.
Foto: Rahi Rezvani
len. Dit had moeten zijn:

Bridgevereniging
Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag 2 januari is de tweede ronde van de derde competitie gespeeld. Het was
met middagje wel. De oliebollen
en het vuurwerk hebben hun invloed doen gelden op het spel
van een aantal spelers. In de Alijn ging het er behoorlijk stevig
aan toe. Drie paren met 60+ procent en alle overige net of dik beneden de 50%. Pieter Koopmans
& Toverlaan haalden 63,77%, gevolgd door Jan Bunnik & Corrie
Twaalfhoven 60,87% en Wim en
Trees Versteeg met 60,14%. Pieter
Koopmans & Ton Verlaan maakten
een 3sanscontract met 2 upslagen
tegenover de paren met 1upslag.
Bij een van de spellen ging elk bod
1slag down. In een hartencontract
maakten alle paren 10 harten slagen maar er was niemand die het
uitgeboden had. In de B-lijn ging

het eer wat rustiger aan toe. Hoewel Ben Ockhuizen & Otto Hoogendijk voor vuurwerk zorgden met
73,44%. Bart Groenevelt & Jannie Koppen pakten 54,69% met
daar achter Ria Bon & Gerda Borburg met 52,60%. Op een spel
werd door alle paren 13 slagen gemaakt, maar jammer genoeg had
niemand de 7schoppen uitgeboden. Bea van den Heuvel & Carla de
Goede haalden een mooi 3 schoppencontract binnen met 1 upslag.
Greet Lodder & Yvonne Schutijser
scoorden een 5klaverencontract.
In de C-lijn waren Ria Matthiessen & Diny de Haas met 70,83% de
grote winnaars. Lenny van Diemen
& Hermien Elmoudni kwamen er
met 60,42% er prima vanaf. Ook
Ria Versteeg & Bea Verlaan scoorden heel goed met 59,03%. Willy
Klein & Annie Schouten maakten
een prima 4hartencontract. Ria
Matthiessen & Diny de Haas boden
3klaveren en maakten het contract
met een upslag.

Wereldverbeteraars?

Nieuwjaarsconcert
Viribus Unitis en Dorst
Wilnis – Zaterdag 11 januari
wordt het nieuwe jaar 2020 muzikaal ingeluid met een leuk Nieuwjaarsconcert. Het orkest van Viribus Unitis en het dweilorkest
Dorst uit Mijdrecht heffen het
glas en geven een concert in het
clubgebouw van VU aan de Pieter Joostenlaan 1 in Wilnis. Aanvang van het concert is 20.00 uur.
Ook in het nieuwe jaar laat het orkest van de Ronde Venen Viribus
Unitis van zich horen. De vereniging opgericht in 1927 heeft afgelopen November nog succesvol onder goede publieke belangstelling een trioconcert gegeven met St. Cecilia uit Heemskerk en Crescendo uit Voorthuizen. In het komende jaar zijn er
concerten rond 4 en 5 mei in Wilnis. Ook zijn er plannen om eind
van het jaar op concours te gaan.
Met een leuk en luchtig programma wordt het nieuwe jaar gestart
met o.a. het swingende Children
of Sanchez met een solo op bugel
door emeke Nagtegaal.. Uit Engeland komt Pomp and Circumstance een stuk die je altijd hoort bij
een Promsconcert. Eternal Vibrations, Merry go round en Fanfare and Flourishes komen ook op
de lessenaar op het Nieuwjaarsconcert. De muzikale leiding is in
vertrouwde handen van dirigent
Ruud Pletting.

Dorst
Muzikanten hebben de naam
altijd dorst te hebben; zonder
drank geen klank! Daar hebben ze bij Drumfanfare VIOS in
Mijdrecht iets op gevonden; het
is ook mogelijk je muzikale ‘dorst
te lessen’ in het dweilorkest. Wat
ooit begon als een clubje muzikanten die het leuk vonden wat
extra muziek te oefenen, is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen in den lande. Dweilorkest
DORST brengt met feestelijke
muziek sfeer tijdens het carnaval,
bij bruiloften, jubilea, (voetbal)
wedstrijden, etc. Daarnaast bezoeken zij ook de diverse dweilorkestenfestivals; en niet zonder
resultaat! DORST: altijd goed voor
een lekkere ‘dweilpauze’. De manager van Dweilorkest DORST is
Frans Helling.
Onder het genot van een glaasje
bubbels kan iedere bezoeker genieten in Wilnis van deze feestelijke band.
Het verenigingsgebouw van Viribus Unitits aan de Pieter Joostenlaan 1 in Wilnis gaat deze avond
om 19.30 uur open. Het concert
begint 20.00 uur. De entree is €5,maar u krijgt hiervoor een kopje
koffie en iets lekkers en een glas
bubbels om te toasten op het
Nieuwjaar 2020.

LEZERSPOST

Yvette Janmaat verlaat
Seniorenpartij DRV
De Ronde Venen - Op Oudejaarsavond heeft Yvette Janmaat de fractie en het bestuur
van de Seniorenpartij DRV via de
mail laten weten, dat zij de partij gaat verlaten en haar zetel
meeneemt. Ze geeft aan dat zij
zich niet meer thuis voelt bij de
Seniorenpartij: de gang van zaken en de keuzes binnen de partij komen volgens haar niet langer overeen met haar waarden
en normen en dat zij zich beter
thuis voelt bij het CDA. Tijdens
gesprekken in december over
de toekomst van de partij heeft
Yvette Janmaat nog haar loyaliteit naar de partij uitgesproken.
Het vertrek van haar is daarom

volkomen onverwacht voor de
Seniorenpartij. De Seniorenpartij betreurt ten zeerste dat Yvette Janmaat haar zetel meeneemt
naar het CDA. Zij heeft tijdens
de verkiezingen niet voldoende
stemmen behaald om een eigen
zetel op te eisen.Zij geeft aan dat
zij zich blijft inspannen voor de
ouderen, hetgeen ons verheugt.
Voor dit doel is de Seniorenpartij opgericht en vanzelfsprekend
blijven wij daar ook volop mee
bezig. Wij wensen haar het allerbeste bij het CDA.
Namens bestuur en
fractie van Seniorenpartij
De Ronde Venen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Auto te water,
bestuurder spoorloos
De Ronde Venen – Waarschijnlijk
door de combinatie, dichte mist
en een borreltje op, is een automobilist met zijn auto, met inzittende, langs de N201 het water ingereden. De hulpdiensten
hadden vanwege de dichte mist
moeite het ongeval te bereiken.
De ambulance kwam de inzittenden tegen. Zij wisten echter
niet zo snel ze moesten wegren-

nen. Wel riepen ze nog dat er niemand meer in de auto zat liepen
snel weg en wilden alleen melden dat er niemand in de auto
meer zat. De duikers hebben echter voor de zekerheid de auto en
de sloot nog wel gecontroleerd
maar er werd niemand meer aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de bestuurder en
andere inzittenden.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Vorige week speelde Bridgevereniging Mijdrecht
haar mooie Kerstbridgedrive. Alle paren dezelfde spellen en uiteindelijk na een gezellige avond
konden de winnaars bekend worden gemaakt. Natuurlijk was er
een prijs voor het beste paar Jopie de Jong & Lenie Koevermans
66,13%. DE tweede plaats werd
opgeëist door Chris van der Wilt
& Carla Steenhuis. Gerda Ruijgrok & Agnes kroes namen genoegen met de derde plaats 55,47%.
De spellen waren zeer gevarieerd
wat leidde tot veel verschillen in

de uitslagen. Frans Leeuwerik&
Carla Navest speelden een 5harten gedoubleerd spel en maakten
het contract, Daniel Aartse Tuijn
& Theo de Cocq van Delwijne deden een prachtig bod van 6klaveren, dat werd gedoubleerd, maar
contract werd gemaakt. Alle overige paren speelden een 3sanscontract al dan niet met upslagen. In een ander spel deden Jopie de Jong & Lenie Koevermans
hetzelfde contract met succes..
Veel mooie prikprijzen werden
door de deelnemers op rond van
hun scores meegenomen.

De oudejaarsconference is een cabaretvoorstelling die speciaal
wordt gegeven op oudejaarsavond als afsluiting van het jaar.
Het is uitgegroeid tot een typisch Nederlandse traditie. Een cabaretier die het volk meeneemt in een terugblik op het afgelopen jaar, maar vooral de zere vinger legt op alles wat er mis ging
en beter kan. Kunnen wij daar als inwoners iets mee of moeten
we gewoon weer een jaar wachten wat er op ons afkomt. Laten
we het gebeuren en afwachten wat over ons wordt afgeroepen
van bovenaf. IVI vindt van niet en wil dat wij als inwoners zelf de
wereld een beetje gaan veranderen. Samen de wereld een beetje verbeteren.
IVI kiest Claudia de Breij
Vroeger had je niet zoveel te kiezen en was er maar één cabaretier die de oudejaarsconference mocht doen. Wim Kan,
Seth Gaaikema, Youp van het Hek, Freek de Jonge, Lebbis en
Janssen waren in de vorige eeuw de bekende namen. Tegenwoordige hebben we (gelukkig) veel meer te kiezen en kunnen we ook uit verschillende tv zenders en bijbehorende cabaretiers kiezen om naar te luisteren. IVI had een voorkeur en
vond het jaar 2019 door Claudia de Breij wel heel mooi afgesloten.
Verandering
Naast strijd vormt verandering het kernwoord in Claudia haar
verhaal. De terugkerende moraal is ‘verandering gaat niet
vanzelf, je hebt een voorhoede nodig’. Ze vertelt een mooi
rond verhaal over wereldverbeteraars en verliezers. Ze eert
haar vader, die zich ooit kandidaat stelde voor de gemeenteraad en verloor, maar haar veel bijbracht over rechtvaardigheid in een democratie. Op meerdere momenten benadrukt
zij dat die democratie steeds meer onder vuur is komen te
liggen. Het is tijd voor verandering. Tijd voor een andere democratie.
IVI en de verandering
IVI gelooft ook in de verandering en in dat opzicht zouden
we samen met de inwoners de wereld wel willen verbeteren.
Maar de wereld is groot en we houden het graag iets kleiner.
IVI wil beginnen om samen met de inwoners in De Ronde Venen iets in beweging te zetten waardoor het allemaal wat leuker gaat worden en we samen zaken gaan oplossen.
En zoals Claudia aangaf draait de verandering niet om de terreur van de meerderheid, maar om gelijke rechten en respect
voor iedereen. Gewoon wat meer naar elkaar luisteren en de
dialoog opzoeken in plaats van altijd de discussie maar aangaan en verdeeldheid zaaien.
Democratie
IVI had het u niet beter kunnen vertellen en maakt dan ook
graag gebruik van haar reflectie op het democratische ideaal wat onder druk staat. We moeten samen het gevecht aangaan om onze vrije samenleving met al zijn positieve elementen niet om zeep te helpen. Er staan immers essentiële waarden op het spel, zoals een goede zorg, woningen voor een
iedereen, etc. Dat begint met respect, een beetje verdraagzaamheid onder elkaar en meedoen. Dan moet er inderdaad
wel iets veranderen. Daarbij willen wij met IVI best wel de
voorhoede vormen zonder er op uit te zijn om de titel wereldverbeteraars te krijgen.
Individualisme geen oplossing
We willen dat ook niet alleen gaan doen. Het toverwoord is
samen. Weg met het individualisme maar veel meer met samenkracht de oplossing zoeken. Het individu moet plaats
maken voor het collectief dan kom je verder. Zelfredzaamheid wordt samenredzaamheid. ‘We’ dat zijn wij met zijn allen. Wij zijn IVI. Inwoners Voor Inwoners.
Inwoners kunnen het verschil maken
Het gaat er dus in beginsel om dat inwoners aanhaken en niet
afwachten aan de zijlijn om vervolgens af te wachten hoe het
mis gaat. Inwoners kunnen echt samen het verschil gaan maken tussen een succesvolle samenleving waar we het samen
leuk hebben of een samenleving waar het ieder voor zich is.
De verandering begint in De Ronde Venen
Zoals gezegd is er een voorhoede nodig om een verandering
te laten plaatsvinden. Laten wij in De Ronde Venen met IVI samen die voorhoede zijn en laten zien dat wij als inwoners in
staat zijn om samen met de lokale overheid zaken beter te
gaan regelen. Laten we het in ieder geval proberen en niet al
bij voorbaat de handdoek in de ring te gooien of ons KO laten slaan. Laten we samen knokken voor een betere samenleving. Beginnend bij die van De Ronde Venen. De verandering
begint in het (groene) hart van Nederland.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Brandweer en politie hebben het
druk bij Oud en Nieuwviering in
Uithoorn en De Ronde Venen
Regio - Het was erg onrustig in Uithoorn en
in De Ronde Venen rond oud en nieuw. In
Mijdrecht werd rond 23.15 uur werd een auto in brand gestoken die geparkeerd stond op
het parkeerterrein aan de Prinses Margrietlaan. Dat de auto niet vanzelf in brand was
gegaan was al snel duidelijk aangezien de politie naast de auto een jerrycan met vloeistof
aantrof die de dader(s) hadden laten staan.
De brandweer kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. De politie roept getuigen op
zich te melden via 0900-8844.
Ook waren er vele vernielingen op het winkelcentrum naast het parkeerterrein. Meerdere prullenbakken en vlaggenmasthouders
zijn vernield.

Busstation Uithoorn
Als je aan kwam lopen nieuwjaarochtend
schrok je van het aangezicht. Op twee na zijn
alle glazen bushokjes van het Uithoornse busstation eruit geslagen. Het lijkt wel een oorlogsgebied. “Je mag het niet vergelijken maar
dit lijkt wel de nacht van het gebroken glas”,
aldus een omstander. “Dit is mijn Nieuwjaarsdag”, verteld een medewerker van Connexxion, “het is toch verschrikkelijk wat ze hier gedaan hebben. Ook bij twee bussen zijn de ruiten ingeslagen en de bushalte bij Romeflat is
ook totaal in elkaar geslagen. Ik heb net de videobeelden gezien, het was een hele groep
jongeren, die als beesten tekeer zijn gegaan. Als je nagaat dat elk glas zo’n 1000 euro kost, wel dan gaat het hier alleen al om veZijdelwaardplein
len tienduizenden euro’s schade. Het was de
Aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn is op hele avond al onrustig in en bij het busstatioudejaarsavond rond half tien een auto uit- on, maar vannacht brak de hel los”. Ondanks
gebrand. De brandweer kwam snel ter plaat- het feit dat er duidelijke beelden zijn, ook hier
se maar kon niet voorkomen dat de auto vol- vraagt de politie eventuele getuigen zich te
ledig uitbrandde. Mogelijk lag er vuurwerk in melden.
de auto. Dit vertelden getuigen bij de brand.
De auto is vermoedelijk in brand gestoken.
Wilnis
Nog geen half uur later werd een autobrand Oudejaarsdag rond 21.50 uur werd de Wilnisgemeld aan de Anna Blamanlaan in Uit- se brandweer opgeroepen voor een brand
hoorn, enkele straten verwijderd van het Zij- aan de Geerkade. Eenmaal ter plaatse trof de
delwaardplein. Meerdere voertuigen stonden brandweer een caravan aan die volledig in
daar in brand. Ook bij deze voertuigen is de brand stond. De brand was snel onder controbrand waarschijnlijk aangestoken. Volgens le, maar onbekenden hadden de caravan vol
een getuige wordt hier opnieuw de brand- met afval, banden en hooibalen gestopt. De
weer bekogeld met vuurwerk. Dit gebeurde brandweer is nog een hele tijd bezig met aleerder op de avond ook al bij een melding les uit elkaar trekken en nablussen.De brandvan een brand in een buurthuis elders in Uit- weer van Wilnis moest rond 1.55 uur opnieuw
hoorn.
in actie komen. Buurtbewoners dat er een

auto op de Raaigras in brand stond. Toen de
brandweer aankwam stond de auto reeds
volledig in brand. De auto die ernaast geparkeerd stond kon nog snel door de eigenaar
weggereden worden, maar heeft wel schade
opgelopen. De politie doet ook hier onderzoek naar de oorzaak van de brand.
Mijdrecht
Nieuwjaarsnacht rond 1.40 uur hebben
(nog) onbekenden een auto op de Frank in
Mijdrecht in brand gestoken. Omstanders
hebben de verdachten met brandende broeken weg zien rennen richting de Hofland. De
brandweer kon helaas niet voorkomen dat de
auto volledig uitbrandde. De politie heeft alle
getuigen gesproken en gaat op jacht naar de
brandstichters. Heeft u iets gezien en nog niet
met de politie gesproken, bel dan 0900-8844.
Opruimen vuurwerk
Opruimen van vuurwerkafval is fantastisch,
maar je moet wel zeker weten dat het niet
meer kan ontvlammen. Een stalen afvalbak
stond nieuwjaarsdag keurig achter slot en
grendel in een appartementencomplex aan
de Weegbree in Mijdrecht.
Hoe of wat is nog onduidelijk, maar de inhoud is waarschijnlijk ontvlamd door vuurwerkafval. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en het activeerde het sprinklersysteem. Je moet er niet aan denken wat er
had kunnen gebeuren. Brandweermensen
grepen snel in en hebben voorkomen dat de
vlammen konden overslaan. De bewoners zaten wel even in de rook.
(eigen foto’s en van Najim Kroezen)

OVM Vinkeveen en RegioBank vormen
al jaren een ijzersterke combinatie, voor
zowel particuliere als zakelijke klanten.
Bij ons kunt u terecht voor alles wat
te maken heeft met verzekeringen,
hypotheken of bankzaken. Allemaal
op één vertrouwd adres. U kunt tijdens
kantooruren altijd binnenlopen zonder
afspraak.
Liever een afspraak bij u thuis?
Geen enkel probleem! Hoe beter wij
u kennen, hoe beter wij u van dienst
kunnen zijn.

Samen hebben we het

Graag tot ziens!

goed voor elkaar.

Goed voor elkaar.
Herenweg 49a 3645 DE Vinkeveen
(0297) 26 36 73 administratie@ovm-vinkeveen.nl

Tussenstand
biljartcompetitie

Snerttoernooi bij
Tennisvereniging Wilnis

De Ronde Venen - De biljartcompetitie is halverwege. Goed moment om in te zoomen op de tussenstand. Wie zijn winterkampioen geworden? Welke teams strijden nog mee om de titel? En wie
staan in de degradatiezone? Tot
slot welke teams aanspraak maken op de bekertitel. Er zijn drie
biljartcompetities georganiseerd
door de Biljartfederatie binnen
De Ronde Venen. De 1e divisie, de
2e divisie en de bekercompetitie,
waarbij eerste divisie teams tegen tweede divisie teams spelen.
Teams kunnen degraderen vanuit de eerste naar de tweede divisie en vanzelfsprekend kunnen
tweede divisie teams dus ook
promoveren naar de eerste divisie.

Wilnis – Zondag 26 januari wordt
bij Tennisvereniging Wilnis weer
het bekende ‘ Snerttoernooi’ gespeeld. Iedereen dient zich individueel op te geven, maar speelt
uiteraard voor de eigen vereniging. Totaal kunnen max 60 personen deelnemen, waarbij iedereen 3 keer speelt.
De organisatie maakt koppels en
probeert zo veel mogelijk rekening te houden met speelsterktes. Minimale deelname om voor
de beker in aanmerking te kunnen komen is 12 deelnemers per
vereniging. Dit geldt ook voor de

met de nummers 2 en 3 uit de 2e
divisie.

Winterkampioen
In de 2e divisie is The Peanut Bar
2 winterkampioen geworden.
Met 338 punten hebben ze zelfs
nog 1 punt meer behaald dat Lutis in de 1e divisie. Het verschil Is
dat zij wel in de nek gehijgd worden door twee andere teams, namelijk ASM met 332 punten en
De Merel/Heerenlux 2 met 329
punten. De overige teams staan
al op grote achterstand en lijken
geen aanspraak meer te kunnen
maken op promotie. Maar we zijn
pas op de helft van 16 speelronden, dus kan er nog veel gebeuren in de tweede seizoenshelft.
In de bekercompetitie zal het
hoogst geplaatste 1e divisie team
Om maar met de deur in huis te om de bekertitel strijden tegen
vallen: in de 1e divisie lijkt Lu- het hoogst geplaatste 2e divisie
tis Ventilatietechniek/Springbok team. Die strijd ligt nog behoorrechtstreeks op het kampioen- lijk open. Vooralsnog hebben
schap af te stevenen. Met 337 Stieva/De Kuiper 1, Springbok
punten uit 8 speelronden zijn ze 1 en De Merel/Heerenlux 1 vanwinterkampioen en volgen Stie- uit de 1e divisie de meeste kans
va/De Kuiper 1 (kampioen van vo- en ASM en De Merel/Heerenlux 2
rig seizoen) en Bar Adelhof 1 met vanuit de 2e divisie.
respectievelijk 313 en 310 punten
op gepaste afstand. Drie teams Kortste partij en hoogste serie
bevinden zich in de middenmoot In de eerste competitiehelft heben daaronder staan drie teams in ben Anne Beeker van Bar Adelhof
de degradatiezone, namelijk DIO, 1 en Said Metalsi van The Peanut
De Biljartmakers en De Kromme Bar 2 de kortste partij op hun naam
Mijdrecht 1. Eén team degradeert staan in 13 beurten en Ralph Dam
rechtstreeks, de andere twee spe- van De Merel/Heerenlux 2 procenlen promotie-/degradatieduels tueel de hoogste serie (45,45%).

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 10 januari is er
weer de maandelijkse Bingo van
de Lijnkijkers, de bingo vindt
plaats in de kantine van sport vereniging Argon. Deze maand als
hoofdprijs 3 minuten winkelen in
een supermarkt in Mijdrecht Zaal
open 19:30 uur aanvang Bingo

20:00 uur. Het eerste kopje koffie
of thee is gratis.
Met meedoen steunt u de jeugd
van Argon, dit kunt u natuurlijk
ook doen door uw oud papier
neer te zetten bij de container op
het Argon parkeer terrein.

Bar Adelhof
Kersttoernooi 2019
Mijdrecht - Ook dit jaar organiseerden Bar Adelhof weer een biljartkersttoernooi. Met 32 getrainde biljarters was het weer een super spannende evenement. En
na 3 weken spelen was uiteindelijk de finale. De 4 finalisten waren Stefan, Said, Robert en Erik.
Na de kruisfinale en daarna de finale, heeft Erik Spiering de finale
gewonnen.Hij had al 2 keer de finale gewonnen dus nu komt zijn
naam voor de 3de keer op de beker. Slechts 1 speler ging hem voor
met ook 3 keer zijn naam op de
beker, namelijk Richard van Kolck.
Tijdens die gezellige finale avond
gaat er altijd traditioneel een sigarenkistje in de rondte voor inzameling voor een goed doel in de

regio. Er wordt elk jaar een gezellige Kerstavond georganiseerd in
het Parochiehuis in Mijdrecht voor
de inwoners van de Ronde Venen
vanaf 65+. Met een avond die begint om 19.00 met Kerstviering en
daarna nog een bingo. Dit geheel
wordt georganiseerd door vrijwilligers van verenging Ajoc. Het
leek de organisatie van dit biljarttoernooi leuk om aan dit doel de
donatie te geven. Besloten werd
om een mooi kerststukje te laten
maken met een kerstster en deze aan de 125 aanwezige mee te
geven als leuke herinnering. Buiten de donatie heeft ook het tuincentrum Rijdes te Vinkeveen hieraan een bijdrage geleverd aan dit
mooie en leuke gebaar.

BVU opent nieuwe jaar
met prachtige scores

Regio - Je zou denken dat vele
bridgers gedurende de feestdagen wel een beetje “bridgemoe”
geworden zullen zijn (al die Kerstdrives en Nieuwjaarsdrives etc.);
maar nee. Na het openingswoord
van de voorzitter Hans Wagenvoort die het afgelopen jaar nog
eens de revue liet passeren - ups
en downs aaneen geschakeld werd er toch gestart met het in
drie lijnen spelen van de laatste
ronde van de 3e competitie (dus
promotie en degradatie lagen in
het verschiet). In de A-lijn waren
Wilnis - Zondag 9 februari 2020 ‘super’ tiebreaks. (tiebreak tot 10 Bep de Jong en Herman van Beek
van 11.00 – 16.00 uur wordt in punten met 2 punten verschil). oppermachtig door met 67,50%
Wilnis het Open Mix Tiebreak Uiteraard wordt er zo veel mo- de eerste plaats te pakken. Goed
Toernooi gespeeld. Het toer- gelijk op speelsterkte ingedeeld. 2e eindigden op gepaste afstand
nooi is een gezelligheidstoernooi Aan deelname aan dit toernooi het gelegenheidspaar Gerard van
waaraan maximaal 60 personen zijn geen kosten aan verbonden. der Meer en Hans Wagenvoort.
kunnen deelnemen. De organi- Opgeven kan tot uiterlijk 1 febru- Op drie Monique Verberkmoes
satie hoopt op deelname uit al- ari 2020 op : technischecommis- en Jan van Beurden met 55,83%.
le tennisverenigingen in De Ron- sie@tvwilnis.nl Onder vermeldinde Venen. Iedereen geeft zich op gen eigen naam/naam mixpart- Ans Breggeman en Henk van Dijmet de eigen mix partner en men ner, email contactadres, telefoon- ke leken besproken te hebben
speelt in totaal 3 wedstrijden op nummer en speelsterkte. Of kijk om het nieuwe jaar rustig te bede toernooi dag. Een wedstrijd op www.tvwilnis.nl onder Actu- ginnen en waren laatste in de lijn.
betekent spelen om 2 gewonnen eel Open Mix Tiebreak Toernooi.
In de B-lijn was het opvallend

Het Open Mix Tiebreak Toernooi

gemengde poule. Het toernooi
begint om 10.30 uur met koffie; de wedstrijden beginnen om
11.00 uur. Elke deelnemer (m/v)
speelt drie wedstrijden van 45 minuten. Tussen de middag zorgen
wij voor een eenvoudige lunch
(met snert en broodjes). De laatste wedstrijden eindigen om ongeveer 15.00 uur, gevolgd door
de prijsuitreiking.
De kosten voor deelname zijn
5,00 euro per deelnemer..
Aanmelden uiterlijk 12 januari
2020 bij technischecommissie@
tvwilnis.nl

dat het nieuwe paar Ellen Hengeveld en Nel Bakker zich met
kop en schouders schaarden aan
de top; 67,19%. Tweede werden
Tonny Godefroy en Harry Rubens
met een ook zeer verdienstelijke
58,65%. Op de derde plaats deden ook Marieke Schakenbos en
Rob Dollekens met 54,69% nog
goede zaken. Edith en Ben Burggraaff sloten de rij. De C-lijn werd
deze avond beheerst door Anja Baars en Marja Calis; 62,15%
en op waardige afstand gevolgd
door Cor de Bok en Tom van Meijgaarden met 57,22%. Derde waren An Volkers en Jacqueline Beukers met 56,84% en Thea Samsom met Tineke van der Gijp sloten de gelederen. Door wat wisselingen en samenstelling van
paren gedurende deze 3 cyclus
van 5 ronden in de parencompetitie kon wedstrijdleider nog
geen definitieve promotie/degradatiestand aangeven. Voor belangstellenden is er altijd de website van de BVU te raadplegen
(www.nbbcubsites.nl/club/1048).
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Super score bij eerste
speelavond BVK 2020
Regio - Waar een normaal mens
het hele jaar door iedereen het
beste wenst schijnt het op en kort
na 1 januari van elk jaar daadwerkelijk uitgesproken te moeten
worden en dat gebeurde dus uiteraard ook bij de BVK.
In Dorpshuis De Quakel verschenen de meeste van de slechts 35
paren fris en fruitig aan de aftrap,
bij een aantal was de zware Kerstperiode nog niet helemaal verwerkt en dat had zijn weerslag op
de uitslagen.
Er is volop reden deze week te beginnen met de uitslag van de Clijn, omdat daar een score werd
behaald die je heel weinig tegen
zal komen. Joke en Jan Groeneveld eindigden de avond met een
fabeltastische score van 74,25%!
Susanne Ambagtsheer en Ben
Terra scoorden een eveneens
niet misselijke 67,5%, een score
waarmee je ‘normaal’ fluitend 1e
wordt. Ook de nummers 3, Marjan en Ben v.d. Broek wisten prima te scoren: 61,06%.
Dat er in deze lijn van 11 paren 3
paren ruim onder 40% scoorden
zal u niet verbazen.
Overigens was de score van Joke
en Jan geen clubrecord. Op 26
mei 2016 werd een nog hogere
score behaald door Ria en Hans
Broers op de slotdrive van dat

seizoen. Zij noteerden destijds
75,24%. Of er ooit nog hoger is
gescoord is moeilijk te achterhalen.
B-lijn
In de B-lijn gaven Matty en Kees
Overwater blijk van hun ambities
om na deze cyclus direct terug te
keren naar de A-lijn. Zij werden
1e met 59,17%. De 2e plaats was
voor het vers gepromoveerde
paar Tonny Godefroy - Harrie Rubens met 54,17% en de 3e voor
de eveneens in de B lijn terug gekeerde Nico Koning - Jan Streng
met 52,5%. In deze lijn dus wat
gelijkmatigere scores.
Riet en Joop hadden de oliebollen nog niet helemaal verteerd
en zij sloten dan ook de rij.
A-lijn
In de A-lijn tenslotte 2 uitschieters: Marion en Wim Noom sloten de avond winnend af met
61,25%. Nel Bakker en Hans Wagenvoort volgden hen op de voet
met 60,42% en dan valt er een
flink gat naar de nummers 3, de
winnaars van de Kerstdrive Nelly Vork en André Verhoef, met
50,83%.
Rina en Gerda scoorden nog bijna
43%, maar dat betekende wel de
rode lantaarn

AH Jos van den Berg
sponsor 1 km GeZZinslloop
Regio - Voor alle kinderen t/m 11
jaar staat de loop over 1 km, als
GeZZinsloop, ook weer op het
programma tijdens Uithoorns
Mooiste-de loop op zondag 26
januari. GeZZinsloop wil zeggen
dat ouders of andere familieleden
met de jonge lopers mee kunnen
lopen. De organisatie verwacht
natuurlijk weer dat veel jonge lopers aan de start zullen verschijnen voor hun rondje door Legmeer/West. Veel pupillen van organiserende vereniging AKU zullen in ieder geval aan de 1 km
meedoen. De start zal ook nu
weer zijn op het plein van sportpark de Randhoorn en vindt om
10.30u. plaats. We hopen dat er
natuurlijk ook veel enthousiaste
mensen langs de kant staan om
de kinderen aan te moedigen.
Bij de start/finish zal er extra aandacht zijn voor het jubileumjaar
200 jaar Uithoorn.
AH Jos van den Berg
en goodybag
AH Jos van den Berg is ook dit
jaar weer afstandssponsor van de
kinderloop. Hij vindt het geweldig dat zoveel kinderen uit Uithoorn en de Kwakel aan de loop
meedoen en al zo vroeg kennismaken met de loopsport. Jos van
den Berg zal zelf het startschot

van de 1 km geven. Alle kinderen
die de 1 kilometer volbrengen en
over de finish komen, krijgen een
prachtige medaille en als speciale verrassing krijgen alle deelnemers dit jaar een goodybag met
waardebonnen van Family, Intersport/Twinsport, een krentenbol
van bakkerij Westerbos, een stuk
fruit, etc.
Inschrijven kan vanaf 9.00 uur in
het clubhuis van de Legmeervogels.
Programma Uithoorns
Mooiste-de loop
10.15 uur:
1 kilometer G-run
10.30 uur:
AH Jos van den Berg 1 kilometer
GeZZinsloop
11.00 uur:
Van Schie 5 kilometer Loop
11.00 uur:
Takii 10 kilometer Loop
11.05 uur:
Vakantie Makelaar 10 Engelse
mijlen
Informatie over de loop is te vinden op:
www.uithoornsmooiste.nl
Voorinschrijven op de afstanden
5 km, 10 km en 10 Engelse Mijlen
kan via www.inschrijven.nl.

Open Kampioenschap Darten
Regio - Zaterdag 11 januari 2020
is het dorpshuis in De Kwakel het
strijdtoneel voor de 18e Open
kampioenschap Darten De Kwakel.
Net als voorgaande jaren is het
een gemengde wedstrijd. Dus
heren en dames strijden om de-

De Merel organiseert
zes ballentoernooi

zelfde titel. Deelname kost €5,-.
De inschrijving start om 12.00
uur en de wedstrijd begint om
13.30 uur. Voor meer inlichtingen
kunt u contact opnemen met Pieter Langelaan: 06-11434716. Het
adres is: Dorpshuis ‘De Quakel’,
Kerklaan 16 te De Kwakel.

UWTC start 2020 met
mooie uitslagen
Regio - Zaterdag 4 januari deden weer diverse UWTC leden
mee aan de veldrit in Sint-Michielsgestel. Bij de amateurs gingen Tommy en Bart als eerste het
veld in. Bart liet bewust een gaatje vallen, zodat Tommy een kleine
voorsprong op het complete veld
kon nemen, en dat deed Tommy
perfect. En zo leek het lang dat
Tommy de winst zou gaan grijpen, totdat zo’n drie rondjes voor
het einde van de wedstrijd Tommy voor de zoveelste keer dit seizoen te maken kreeg met pech.
Een afgelopen ketting zorgde
voor veel vertraging voor hij weer
verder kon. Weg voorsprong, weg
winst...
Bart heeft nog nooit lekker gereden in Sint-Michielsgestel en ook
dit jaar had hij hier weer geen
goede dag, toch een 3e plaats.
Tommy knokte zich terug naar de
4e stek. Menno werd 16e, Bas 18e
en Ian 37e. Nu maar hopen dat de
mannen volgende week bij het
NK wel het materiaal heel houden, want met alle behaalde podiumplaatsen van dit cyclocross
seizoen zijn de verwachtingen
hoog gespannen!
Lorena Wiebes reed bij de dames
ook lang in kansrijke positie. Maar
een paar foutjes zorgde ervoor
dat ze genoegen moest nemen
met de 5e plaats. Elleke werd 13e.

Erik Dekker op de 6e plaats en Ian
werd 21e.
Finale clubcross
competitie (5 jan.)
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Jim v
Vliet, 3 Lars Wiebes
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Peter
Wiebes, 3 Maarten de Jong, 4 Robert Wiebes, 5 Bart v Montfoort, 6
Rene Wiebes, 7 Wil Gieling, 8 Leen
Blom, 9 Gijs Kostman
nieuwelingen: 1 Lars Hopman
jeugd-11-12 jaar: 1 Jari Buskermolen, 2 Nees Wahlen, 3 Sophie
Mastenbroek
jeugd 13-14 jaar: 1 Sem Amelink

Regio - Er zal weer met zesballen en dan probeer je met de rode
gespeeld worden in Café De Me- bal weer minstens 2 witte ballen
rel te Vinkeveen.
te raken enz. Op deze wijze proZaterdag 25 januari kunnen er beer je een zo veel mogelijk punnog pogingen gedaan worden ten te scoren. Op het moment dat
van 14.00 tot 18.00 uur, waarna je geen of maar 1 witte bal raakt,
om 19.30 uur de FINALES starten. stop je en is je poging voorbij.
Dit alles om zeer fraaie prijzen.
Je speelt dus zonder tegenstanZowel Dames als Heren zijn van der. Een poging wil dus zeggen,
harte welkom.
zoveel mogelijk punten scoren
Kader en spelers hoger dan 5 zonder onderbreking. Elke pomoyenne kunnen hieraan niet ging kost €1,20 de finale poginmeedoen. Geen biljartkunde ver- gen zijn gratis.
eist.
Er zijn drie groepen .
De voorronden start op:
A) 75 en 100 car.
Vrijdag10-24 januari
B) 35 en 50 car.
van 20.00 tot 23.00 uur.
C) 15 en 25 car.
Zaterdag 11–18-25 januari
van 14.00 tot 18.00 uur.
Je hoeft je niet van te voren op te
Zondag 12-29 januari
geven, je komt gewoon binnen,
van 14.00 tot 17.00 uur.
meld je bij de wedstrijdleiding of
aan de bar en dan gaat alles vanWat is een zesballentoernooi?
zelf. Tot ziens op het zesballen
Je speelt met 1 rode en 5 wit- toernooi en succes toegewenst
te ballen. Je stoot steeds met de door, Biljartclub De Merel.
rode bal. De rode bal moet dan Café de Merel - Arkenpark Mur 43
minstens 2 witte ballen raken. - 3645 EH Vinkeveen
Lukt dit, dan levert dat 1 punt op, Tel. 0297-263562 b.g.g. 0297je wacht tot alle ballen stil liggen 264159 of e-mail thcw@xs4all.nl

De renners die aan genoeg competitie wedstrijden hadden meegedaan kregen nog een eindprijs.
Eindstand:
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Jim v
Vliet, 3 Lars Wiebes
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maarten
de Jong, 3 Robert Wiebes, 4 Peter Wiebes, 5 Rene Wiebes, 6 Bart
v Montfoort, 7 Wil Gieling, 8 Leen
Blom, 9 Gijs Kostman
Jeugd: 1 Sophie Mastenbroek

Nieuwjaarsreceptie
Zondagmiddag was het een gezellige drukte in het clubhuis van
UWTC tijdens de nieuwjaarsreceptie. De Kampioenen van 2019
werden gehuldigd: Bart van Bemmelen (bmx), Lorena Wiebes, JetVroeg
ze Plat en Tim de Vries. Bart, LoreZondag 5 januari moesten de na en Jetze waren aanwezig om
UWTC leden vroeg uit de veren een mooi boeket in ontvangst te
voor de wedstrijd in ’s Heeren- nemen van algemeen voorzitter
berg, op de grens tegen Duits- Gerard van Veen. Tim is op trailand. Als eerste mochten de ju- ningskamp en was toch even ‘live’
nioren van start met daarbij Sven in de kantine via een mooie viRegio - Afgelopen zaterdag 4 jaBuskermolen. Sven reed pri- deoboodschap.
nuari heeft een aantal pupillen
ma mee in de middenmoot en
van IJsclub Nooit Gedacht meekreeg nog problemen toen hij NK en nog meer
op zijn derailleur was gevallen Het weekend van 11-12 janua- gedaan aan een schaatstoernooi
en deze hierdoor niet meer he- ri is er geen wedstrijd bij UWTC. van IJCE (IJsclub Eindhoven). Van
lemaal recht stond. Met wat min- We verwachten wel een UWTC iedere categorie (pupil A, B en C)
der schakelmogelijkheden reed supportersploeg bij het NK veld- werd een klassement opgemaakt,
hij de wedstrijd toch uit. Zijn 11e rijden in Rucphen om de UWTC voor zowel jongens als meisjes en
waren er mooie prijzen te winplaats leverde zodoende nog een deelnemers aan te moedigen.
mooi aantal punten voor het re- Zondag 19 januari kan iedereen nen. Ook werd er een totaalklasgelmatigheidsklassement op.
nog één keer knallen bij UWTC. sement opgemaakt.
Hierna konden de amateurs aan Dan wordt er gestreden om IJsclub Nooit Gedacht behaald in
hun wedstrijd beginnen. Tommy het Open Kampioenschap van het totaalklassement een knappe
vierde plek, helaas net naast het
kreeg gedurende de wedstrijd Uithoorn.
podium. Op individueel niveau
steeds meer last van zijn rug en
waren er wel podiumplekken.
besloot uit de wedstrijd te stap- Successen voor Lorena bij
Bij de meisjes pupillen C behaalpen en zijn rug te sparen voor het het NK baanwielrennen
NK. Bart reed ondertussen samen Lorena Wiebes is deze winter zo- de Mariël Mur uit Mijdrecht een
met 2 andere renners aan de lei- wel in het veld als op de baan in knappe 1e plaats door zowel de
ding in de wedstrijd. In de laat- actie te zien. Bij het NK duur en 100 meter (14,23) als de 300 meste ronde wist hij bij deze ren- sprint in Alkmaar heeft ze mooie ter (36,22) te winnen. Op de 300
ners weg te rijden. Met wederom prestaties neergezet. Vrijdag 27 meter was dit een persoonlijk reeen solo zege een mooie opste- december werd ze derde bij de cord. Ook bij de jongens pupilker voor Bart voor het NK van vol- keirin en zaterdag 28 december len B was er een 1e plaats. Philip
gende week in Rucphen. Bas ein- werd ze Nederlands Kampioen Wolvers uit Mijdrecht won de 500
meter (54,15) en legde beslag op
digde vlak achter ex profrenner op de scratch.

Pupillen IJsclub Nooit Gedacht

Goed in Eindhoven

de tweede plek op de 300 meter
(33,84). Twee persoonlijke records
en goed genoeg voor de overwinning. Maaike van Blokland uit
De Hoef werd bij de meisjes pupillen B derde en stond dus nog
net op het podium. Ook Maaike
deed dat in twee persoonlijke records; op de 100 meter (38,24) en
de 500 meter (1.02,44).
Namens Nooit Gedacht deden
ook Martin den Boer (jongens pupillen C), Julia Clerc (meisjes pupillen A) en Sander van Dijk (jongens pupillen A) mee. Geen podiumplekken voor hen, maar wel
hebben ze alle drie hun persoonlijke records aangescherpt.
De volgende wedstrijd zal de finale zijn van de pupillencompetitie op de thuisbaan in Amsterdam, de Jaap Edenbaan.
Deze finale is op 19 januari en
daarbij zullen ook de andere pupillen van Nooit Gedacht van de
partij zijn.

Open Kampioenschap
de Kwakel
Regio - Zaterdagmiddag 25 januari is het dorpshuis weer het
strijdtoneel voor de Open Kampioenschap De Kwakel
(klaverjas & pandoer). Er zal voor
de 6e keer gestreden worden om
de Joop van Diemenbokaal.
Deelname kost €3,50. De zaal
gaat open om 12.30 uur en de
wedstrijd begint om 13.00 uur.
Op zaterdag 29 februari is er weer
Marathonkaarten (alleen klaver-

jassen) in het dorpshuis. De kosten voor deelname is €10,-. Het
kaarten duurt van 10.00 uur ’s
morgens tot 18.00 uur ‘s avonds.
De zaal gaat open om 9.00 uur,
In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot 26 februari
bij Aad Hogerwerf 0297-567526
of bij Joke Valentijn 0297-560050.
Adres dorpshuis: Kerklaan 16 te
De Kwakel.

PROGRAMMA CURSUSPROJECT

VOORJAAR 2020

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

CURSUSMARKT VRIJDAG 17 JANUARI 2 0 2 0 VAN 19 .30 - 2 1.0 0 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Dit
is de eerste inschrijfmogelijkheid. Om 19 .30
uur start de inschrijving en zijn docenten aanwezig om je uitgebreid te informeren over de
door hen te geven cursus.
Met ingang van het seizoen Najaar-2019 zijn
een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in de inschrijfprocedure. De belangrijkste reden daarvoor is vereenvoudiging van
het invullen van het inschrijfformulier. Op één
inschrijfformulier kun je je nu voor maximaal
tien cursussen aanmelden. Ook kan door ons
worden gecontroleerd of je persoonlijke gegevens in onze cursusregistratie nog actueel
zijn.
Inf ormatie over h et Cursusproject en h et
cursusprogramma is ook b esch ikb aar op
de web site:

www.cursusproject.nl

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

01. AQUAREL PLEZIER
Spelen met aquarelverf! Dat is de beste manier om te
ontdekken hoe het nu eigenlijk moet en wat je eigen
stijl is. In 4 weken tijd krijg je een nog betere basis om
thuis verder te spelen.
4 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:00-12:00 uur
21-28 jan, 4-11 feb
Resi van Zijl
Energieweg 12, Mijdrecht
€ 49,00 (incl. materiaalkosten)

De insch rijf procedure is als volgt:
Bij de entree van De Boei krijg je een nummer uitgereikt dat gebruikt wordt om het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt te
spreiden. Daarna wordt bij één van de registratietafels gecontroleerd of je persoonlijke
gegevens in de cursistenregistratie voorkomen. Indien nodig zullen ze worden aangepast of ingevoerd. Zorg dat je je telefoonnummer, e-mailadres en je bankrekeningnummer
(IBAN) bij de hand hebt. Na controle krijg je
een inschrijfformulier overhandigd waarop
de persoonlijke gegevens zijn afgedrukt en
waarin ruimte is voor het inschrijven op tien
cursussen. Als er aan het aantal deelnemers

04. FITNESS EN MEER
Wil e fitter en daarnaast ook sterker worden in al e
dagelijkse bewegingen? Wil je naast het versterken
van je lichaam ook een beter algemeen gevoel krijgen? Train je liever in groepsverband dan alleen?
Dan is deze cursus de ideale stap voor jou. Een cyclus waarbij de huidige conditie en leeftijd geen rol
spelen en door het lage instapniveau ook voor iedereen toegankelijk is. In deze cursus staan een aantal spiergroepen centraal, zoals de been- en rugspieren, waarbij er gekozen is voor een gedoseerde opbouw om een maximaal resultaat te behalen. Laat je
inspireren door de veelzijdige oefeningen die ook nog
eens gemakkelijk thuis uit te voeren zijn. Het is nooit
te laat om te beginnen.
12 maandagen
datum

02. BRIDGE SPELVERBETERING
In deze cursus gaan we onze bridgekennis verder uitbreiden. Het is weer een geheel nieuwe cursus met
uiteenlopende onderwerpen op het gebied van bieden, af- en tegenspel. Aan de orde komen o.a. de gevaarlijke hand, reverse bieden, controlebiedingen,
communicatie, uitnemen en meer. Bij voldoende belangstelling kunnen we ook de ‘ multi’ behandelen.
Enige kennis van de basisbeginselen is wel vereist.
Het oefenen en spelplezier staan centraal. Je krijgt bij
iedere les een samenvatting van de behandelde en
geoefende stof.
8 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

13:30-15:30 uur
27 jan, 3-10-24 feb, 2-9-16-23 mrt
Joop van Delft
De Boei, Vinkeveen
€ 61,00 (incl. materiaalkosten)

03. TEVREDEN OUDER WORDEN
Voor een gezond en gelukkig leven wordt 55+ aangeraden om actief te blijven. Maar het leven is niet altijd maakbaar. Hoe blijf je tevreden als je leven niet
lekker loopt of als je geconfronteerd wordt met verlies, zinloosheid of beperkingen? Daar gaat deze cursus over. Op de 1ste avond verken je de vruchten van
je levenservaring en van het ouder worden en hoe je
op e leven kunt re ecteren. De de avond benoem
je de mooie en minder mooie delen van je leven om
de e te verwerken, erover te re ecteren en er vrede
mee te hebben. Dat geeft vaak een ander perspectief op het leven. Op de 3de avond onderzoek je hoe
je makkelijker toegang krijgt tot jouw bron van kracht,
wijsheid, troost en inspiratie. Dan kun je tegenslagen
of beperkingen beter aanvaarden en zingevingsproblemen voorkomen. Tevredenheid is het resultaat van
een levenshouding, het is iets waar je zelf voor kunt
zorgen! Dat is geen kant-en-klaar recept, dat is voor
iedereen anders.
3 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19:30-21:30 uur
27 jan, 3-10 feb
Bart van Baarsen
De Boei, Vinkeveen
€ 21,00

o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:15-21:30 uur
27 jan, 3-10-17-24 feb,
2-16-23 mrt, 6-20 apr, 4-11 mei
Mark Rijkeboer
Veenlanden College,
Bonkestekersweg, Vinkeveen /
4-11 mei De Boei
€ 84,00

05. YOGA
In deze cursus proberen we
de ademhaling bij onszelf te
herontdekken. Ook wordt
het lichaam door opbouwende oefeningen soepel
gehouden. Massage wordt
toegepast waar dit nodig
is. Ieder naar eigen mogelijkheden zonder te moeten
presteren. Je leert om je te concentreren en om evenwicht te scheppen tussen lichaam en geest.
15 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:00-11:00 uur
28 jan, 4-11-18 feb,
3-10-17-24-31 mrt, 7-14-21 apr,
12-19-26 mei
Mariëtte Prakke
De Boei, Vinkeveen
€ 105,00

06. RELAXERCISE
Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Inspirerende onderdelen uit de Tai Chi, yoga, mindfulness en
stretching. In deze les, waar rustig en bewust wordt
bewogen, is er ook aandacht voor het versterken en
stretchen van spieren en het soepel houden van gewrichten. Dit komt ten goede aan je evenwicht. De les
wordt afgesloten met een geleide ontspanning, waardoor je leert om middels ademhaling en ontspanning
te komen tot zowel lichamelijke als geestelijke rust.
Ook geschikt voor mensen met een milde vorm van
een chronische aandoening.
10 woensdagen 20:00-21:00 uur
datum
29 jan, 5-12-19 feb,
4-11-18-25 mrt, 1-8 apr
o.l.v.
Karin Verreussel
plaats
De Broedplaats,
Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten
€ 70,00

aan een cursus een maximum is gesteld kun
je voor die cursus maximaal twee personen
inschrijven!
Het is ook mogelijk om vooraf een
insch rijf f ormulier via de web site
www.cursusproject.nl th uis in te vullen en uit te printen. Dit f ormulier
wordt dan geb ruikt b ij de registratietaf el voor controle van de gegevens
en voor de insch rijving b ij de docent.
Dit versnelt de insch rijf procedure aanzienlijk!
Het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt gebeurt in volgorde van aankomst. Van
een aantal cursussen is de docent zelf aanwezig en anders wordt hij/zij vertegenwoordigd door iemand van de Stichting Cursusproject De Ronde Venen. De docent vermeldt op
je inschrijfformulier een volgnummer zolang
de cursus niet is volgeboekt.
Wanneer alle cursussen die je wilt volgen op
je inschrijfformulier staan, inclusief het volgnummer, lever je het formulier in bij de registratietafel. De inschri ving is pas definitief
als je het inschrijfformulier hebt ondertekend
om de Stichting Cursusproject De Ronde Venen te machtigen de cursuskosten te incasseren. Daags na de cursusmarkt ontvang je
via e mail e definitieve inschri ving met een

07. VOGELTJE (KLEI)
OP BOOMSTAM
Een gezellig vogeltje op een boomstam maak je in deze cursus. Je leert hoe van niets een vogeltje te creeren. Deze wordt vervolgens in klei gezet en afgewerkt met verftechnieken in bronskleuren. Het vogeltje wordt geplaatst op een boomstammetje/blok hout
(keuze ter plaatse). Een leuke aanwinst in je interieur of straks op de buitentafel (dit vogeltje is namelijk
weerbestendig). Maak kennis met dit materiaal en de
techniek, te leuk om het niet te doen! Niet moeilijk en
ervaring met dit materiaal is ook niet nodig.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

09:00-13:00 uur
30 januari
Juliette Schriek
De Boei, Vinkeveen
€ 27,00 (incl. materiaalkosten)

08. ZUMBA
Opladen met Zumba! Dat bewegen gezond is dat
wisten wij al. Maar dat je van Zumba energie krijgt?!
Sinds het jaar 2011 worden door Ashna Mungra de
Zumba lessen gegeven in de Boei. Haar doel is om
mensen in beweging te houden. Ashna is begonnen
als majorette en heeft veel sportervaringen opgebouwd, zoals aerobic, steps, callanetics, bootcamp,
oga, crossfit en hardlopen. Doordat e o creatief is
in haar doen, weet zij op een speelse en leuke manier
mensen te motiveren en te inspireren. Elke sport is afzien, maar dit uurtje vliegt zo voorbij.
10 donderdagen 20:00-21:00 uur
datum
30 jan, 6-13-20 feb,
5-12-19-26 mrt, 2-9 apr
o.l.v.
Ashna Mungra
plaats
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten
€ 70,00

09. STILTECONCERT
Tijdens een ‘ stilteconcert’ kun je je heerlijk laten ontspannen door je over te geven aan de klanken van de klankschalen, die door je heen spoelen. Samen met de klanken kun je tot een diepe stilte in jezelf komen. De Tibetaanse klankschalen hebben een diepe aardeklank en resonantie. De kristallen klankschalen hebben klanken die
met hun fi ne trilling openen en schonen. owel de ibetaanse als de kristallen klankschalen hebben een helende werking. Hun diepgaande resonantie brengt je lichaam in trilling en doordringt ook je energetische lagen,
zodat wat geblokkeerd is aangeraakt en losgetrild kan
worden. Naast de klankschalen wordt er gebruik gemaakt
van Koshigongs, kleine houten windharpjes met ijle, betoverende klanken. Kom je laten verrassen door de helende klanken van de klankschalen. Het concert duurt 1
uur, daarna is er gelegenheid voor vragen onder het genot van een kopje thee. Het buitenhek gaat om 14:55 uur
op slot, als je later komt kan je niet meer deelnemen.
1 zondag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

15:00-16:00 uur
2 februari
Carla van Baarsen
De Broedplaats,
Herenweg 63, Vinkeveen
€ 7,00

overzicht van de cursussen waarvoor je hebt
ingeschreven, de data waarop die cursussen
worden gegeven en eventuele bijzonderheden.
Uiteraard is er naast de cursusmarkt de mogelijkheid om je in te schrijven door via de
website het inschrijfformulier in te vullen, uit te
printen en per post of via e-mail op te sturen.
L et op:
De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via post
of e-mail.
Annulering na plaatsing is NIET mogelijk.
Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
De cursuskosten en de materiaalkosten
worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
Je kunt je NIET telefonisch opgeven!
Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus
van je keuze kan snel vol zijn of kan bij te
geringe deelname worden geannuleerd.
De inschrijfgegevens worden uitsluitend
door de Stichting Cursusproject De Ronde
Venen gebruikt overeenkomstig het privacystatement (zie hiervoor de website).
Contactpersonen
Agnes Blokker: tel. 0297-582482
e-mail: registratie@ cursusproject.nl
Petra Meijnders: tel. 06-22911450
e-mail: petrameijnders@ casema.nl

10. JUWELEN!
HERMITAGE-1
Eén van de grote schatten
van de Hermitage is de fabelachtige collectie juwelen. Die verzameling is in
de loop der eeuwen uitgegroeid tot een schatkamer
met duizenden sieraden.
Honderden daarvan kwamen in het najaar van 2019
naar Nederland voor de tentoonstelling Juwelen! Het
publiek ontmoet ambo ante tsarina´ s, zoals Elisabeth
en Catharina de Grote, maar ook grootvorsten en
adellijke families uit de negentiende en vroege twintigste eeuw. Zij lieten zich portretteren door toonaangevende schilders en droegen bij speciale gelegenheden schitterende japonnen en kostuums. Daar kozen
ze heel bewust juwelen bij. Juwelen bepaalden hun
identiteit, toonden smaak, afkomst en rijkdom. Soms
waren ze ook een provocatie of bevatten ze verborgen symboliek. Ze werden besteld bij Europese juwelenhuizen als Boucheron en Cartier, meester-edelsmeden als laude allin en natuurli k ho everancier
Fabergé. De sieraden weerspiegelen de mode van
vier eeuwen: barok, rococo, classicisme, empire en
art nouveau.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

11:00-12:30 uur
6 februari
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage, Amstel 51,
Amsterdam
€ 10,00 (incl. toeslag museum)
Entree museum of MJK

11. JUWELEN! HERMITAGE-2
Zie de informatie bij cursus 10.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

13:30-15:00 uur
6 februari
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage, Amstel 51,
Amsterdam
€ 10,00 (incl. toeslag museum)
Entree museum of MJK

12. MAHJONG VOOR BEGINNERS
In de beginnerscursus Mahjong leer je in 6 avonden
op eenvoudige wijze de 34 verschillende stenen kennen en de vele combinaties om het spel te winnen. Je
leert de belangrijkste zaken om Mahjong te kunnen
spelen volgens de Nederlandse Toernooi-Spelregels
(NTS). Tijdens de lessen wordt in elke les voortgeborduurd op de kennis die je de week ervoor hebt opgedaan. Na de cursus kun je thuis met een gerust hart
aan de Mahjong tafel plaatsnemen.
6 donderdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19:30-22:00 uur
6-13-20 feb, 5-12-19 mrt
Jan Keevel
De Boei, Vinkeveen
€ 44,00 (incl. materiaalkosten)

PROGRAMMA CURSUSPROJECT

VOORJAAR 2020
13. BETWIST BEZIT, ROOFKUNST
UIT DE 2E WERELDOORLOG
De opsporing en teruggave van roofkunst uit de
Tweede Wereldoorlog staat sinds 1998, ruim 50 jaar
na de oorlog, weer op de politieke agenda. Waarom? De lezing probeert hierop een antwoord te vinden door terug te gaan naar de roofpraktijken van de
nazi’s. Maar ook naar de jaren na de oorlog, toen men
zich geen raad wist met de duizenden kunstwerken
die uit de Duitse zoutmijnen, kastelen en bunkers tevoorschijn kwamen. Helen Schretlen is mede-auteur
van het boek Betwist Bezit, waarin de teruggave van
roofkunst na 1945 en de rol daarin van De Stichting
Nederlands Kunstbezit wordt beschreven.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
11 februari
Helen Schretlen
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

14. DE HALLEN-BELLAMYBUURT
De hallen van de voormalige tramremise zijn in fases gebouwd tussen 1901 en 1928 en werden door
het gemeentelijke vervoersbedrijf tot 1996 gebruikt. In
de jaren erna heeft Architectenbureau J. van Stigt samen met de toekomstige gebruikers en de buurt een
plan gemaakt voor dit Rijksmonument. De levensader
van de Hallen is de prachtige Passage, de verbinding
tussen de Bilderdijkkade en de Ten Katemarkt. In de
Passage worden markten en exposities gehouden en
bevinden zich ook de entrees van bijna alle gebruikers zoals de bibliotheek en de Foodhallen. Naast de
bibliotheek liggen de Filmhallen. In één van de negen zalen is het prachtige art-deco interieur van de
oude Parisienzaal, afkomstig uit het Filmmuseum in
het Vondelpark, teruggeplaatst. Tijdens deze ochtend
worden de Hallen en de buurt rond dit monumentale
complex bezocht.
1 maandag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-12:00 uur
17 februari
De Gebouwengids /
Wendeline Dijkman
Verzamelen: in de Passage van de
Hallen, ter hoogte van leescafé
Belcampo/de bibliotheek.
€ 14,50

15. RIJKSMUSEUM-1:
SCHILDER CARAVAGGIO EN
BEELDHOUWER BERNINI
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam over de schilder Caravaggio en
beeldhouwer Bernini wordt een bezoek gebracht aan
deze tentoonstelling. Aandacht zal worden besteed
aan de Hollandse Caravaggistische schilders (Honthorst-Terbrugghen-van Baburen) en barokke beeldhouwers zoals Hendrick de Keyser-Artus Q uellinusRombout Verhulst en anderen om op die manier een
betere vergelijking en overeenkomsten te kunnen bespreken.
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

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

18. REANIMEREN EN
DEFIBRILLEREN MET AED
Te weinig Nederlanders kunnen reanimeren. Reanimeren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch
weet driekwart van de Nederlanders niet wat je nou
moet doen als iemand een hartstilstand krijgt. Reanimeren en defibrilleren met de ED is eenvoudig te leren. Kun jij 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
25 feb, 3 mrt
EHBO vereniging Lucas
EHBO-gebouw,
Pijlstaartlaan 1a, Vinkeveen
€ 45,00 (incl. materiaalkosten)

19. WAT IS HYPNOSE EN WAT
KUN JE ERMEE
Je krijgt uitgelegd wat hypnose is. Iedereen heeft zijn
eigen idee bij hypnose, wat is het nou echt? Alvast
een tipje van de sluier: je hebt zelf de controle als je in
hypnose bent, niet de hypnotiseur!
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
27 februari
Ellen van Eijk
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

20. RONDLEIDING
NOORD/ZUIDLIJN
De aanleg van de Noord/Zuidlijn ging niet zonder slag
of stoot: verzakkende panden, een behoorlijke overschrijding van het budget en de oplevering zeven jaar
later dan gepland. Maar nu de Noord/Zuidlijn eenmaal rijdt, is het een feest om van de Zuidas in 16
minuten naar het Buikslotermeerplein te reizen. Benthem Crouwel Architects heeft ervoor gezorgd dat de
nieuwe metrostations een logische routing hebben en
aangenaam zijn om in te verblijven. Tijdens het wachten hoeft de bezoeker zich geen moment te vervelen,
kunstenaars hebben voor elk station een bij de halte
passend kunstwerk ontworpen! OV-kaart meenemen!
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-12:00 uur
4 maart
De Gebouwengids /
Wendeline Dijkman
Centraal Station in de IJhal
bij de Amstelpassage
€ 14,50

12:00-14:00 uur
21 februari
Jean van Tongeren
Rijksmuseum, Amsterdam,
bij informatiebalie in de hal
€ 7,00
Entree museum of MJK

cursuskosten
entreekosten

17. STERRENKUNDE
Einde van een tijdperk. Overtuigend bewijs van een
komeet die een einde maakte aan honderden miljoenen jaren Dinosauriërs. Van zeewatertemperaturen van boven de veertig graden tot de ijstijden van
de laatste 2 miljoen jaar. Planeten in andere zonnestelsels. Leven in de ruimte? Tijdrekening. Zwaartekrachtgolven. Het Heelal en wij. Klimaatverandering
hoort al 4 miljard jaar bij de Aarde. Mochten er zich
spectaculaire verschijnselen voordoen dan wordt
daar direct op ingezoomd. De cursusavonden bestaan steeds uit circa 5 kwartier powerpoint-presentatie met, na een kwartiertje pauze om bij te komen,
aansluitend 30 tot 45 minuten een DVD-presentatie
voor de nadere toelichting. Enige voorkennis is handig maar niet noodzakelijk. Je ontvangt na iedere
avond een e-mail met de samenvatting.
8 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
24 feb, 2-9-16-23-30 mrt, 6-20 apr
Maarten Breggeman
De Boei, Vinkeveen
€ 56,00

20:00-22:00 uur
4 maart
René Moorman
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

23. AUDIOVISUELE SHOW
CAMINO DE SANTIAGO
Meer dan duizend jaar gaan pelgrims naar Santiago
in noordwest Spanje. Ook vandaag nog met duizenden tegeli k te voet of op de fiets, met de bus of auto, katholiek en niet-katholiek, gelovig en niet-gelovig.
Velen van ons kennen wel iemand die de tocht heeft
gedaan. Wat ook de motivatie is, allen worden getrokken door het mysterie dat moeilijk onder woorden is
te brengen. De één wil bewijzen dat hij de lichamelijke krachttoer kan volbrengen. De ander gaat de route
verkennen omdat hij (kunst)historische belangstelling
heeft. Hoe het ook zij, allen treden in het voetspoor
van de miljoenen pelgrims die door de eeuwen heen
van hun woonplaats of vanaf de Pyreneeën naar Santiago zijn getrokken. Ook nu nog is er een bijzondere
sfeer op de route en heel bijzonder zijn de contacten
met de pelgrims.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:30 uur
11 maart
Henk Butink
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

24. CHOCOLADE
Chocolade, gezellig creatief en lekker. Wat maakt
chocolade toch zo een bijzonder product waarbij de
gedachte aan chocolade alleen al het water in de
mond doet lopen! Al proevende leer je de verschillen kennen waarna je aan de slag gaat met vers gesmolten chocolade. Het uitsmeren op de koude plaat,
het maken van schaafsel, een truffel, bonbons, rotsjes
van alles wat deze middag. Na 2 uur genieten kun je
jezelf met recht chocolade-expert noemen. En wat je
gemaakt hebt gaat mooi verpakt mee naar huis voor
het thuisfront.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats

13:30-15:30 uur
14 maart
Carien van Wees
Riga Ranch, Blokland 56,
Nieuwveen
€ 32,50 (incl. materiaalkosten)

25. ASTROLOGIE, WAT KUN
JE ERMEE?
Een kijkje in de keuken van de astroloog. Wat heb je
aan astrologie? Wat doet een astroloog? Wat kan een
astroloog je vertellen en wat heb je eraan? Waar komt
het vandaan? Waarom is een horoscooprubriek of astro-TV niet hetzelfde? In een lezing van circa anderhalf uur word je meegenomen voor een kijkje in de
keuken van een astroloog. Ontdek wat een horoscoop
over jou vertelt. De lezing is ook zonder kennis van
astrologie te volgen.

Zie de informatie bij cursus 15.
12:00-14:00 uur
22 februari
Jean van Tongeren
Rijksmuseum, Amsterdam,
bij informatiebalie in de hal
€ 7,00
Entree museum of MJK

1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

cursuskosten

16. RIJKSMUSEUM-2:
SCHILDER CARAVAGGIO EN
BEELDHOUWER BERNINI
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats

22. ZIJDEROUTE
De zijderoute was een netwerk van karavaanroutes
door Centraal-Azië, waarlangs gedurende vele eeuwen handel werd gedreven tussen China en het oosten van Azië aan de ene kant en het Midden-Oosten
en het Middellandse Zeegebied aan de andere kant.
Eeuwenlang was de zijderoute de belangrijkste verbinding tussen oost en west. Dit bracht welvaart, kennis en zorgde voor de verspreiding van o.a. Islam, het
Boeddhisme en het Hindoeïsme. Totdat de zeeweg
naar India werd gevonden. Toen was het gedaan met
deze handelsroute. In deze lezing wil de docent graag
zijn passie met je delen voor dit deel van Azië en je
meenemen op een reis langs een stuk van de Zijderoute en door een belangrijk land op deze handelsweg:
Oezbekistan. Via prachtige beelden en muziek reis je
door de geschiedenis, culturen en religies.

21. 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 Historisch Museum bezoeken.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

11:00-12:00 uur
4 maart
Gids Portugese Synagoge
Portugese Synagoge,
Mr. Visserplein 3, Amsterdam
€ 7,00
Entree museum of MJK

1 maandag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19:30-22:00 uur
16 maart
Carla van Asperen
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

26. EXCURSIE
SCHEEPVAARTMUSEUM
De collectie van Het Scheepvaartmuseum is een 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? Hoe is de restauratie aangepakt?
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

11:00-12:30 uur
17 maart
Gids Scheepvaartmuseum
Scheepvaartmuseum,
Kattenburgerplein 1, Amsterdam
€ 9,50
Entree museum of MJK

27. 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 “ één 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
18-25 mrt, 1-8-15 apr
Piet Best en Ray Kramer
De Boei, Vinkeveen
€ 50,00

28. BILJARTEN-2
Zie de informatie bij cursus 27.
5 woensdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-21:00 uur
18-25 mrt, 1-8-15 apr
Piet Best en Ray Kramer
De Boei, Vinkeveen
€ 50,00

29. DE GOUDEN EEUW
VAN RUSLAND
Rusland was in de 19e eeuw een welvarend en machtig tsarenrijk, dat bewonderd werd in de hele wereld. De schrijver Tolstoj en de componist Tsjaikovski maakten het aanzien van Rusland nog groter. Dat
Rusland met macht en aanzien staat Poetin voor
ogen. In een verhaal over Tolstoj en over Tsjaikovski tegen de achtergrond van het 19e-eeuwse Rusland
beleef je met een powerpoint-presentatie en muziek
een bijzondere Russische avond.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
18 maart
Pieter Boersma
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

30. MIXED MEDIA
Ofwel, gemengde technieken. Wat is dat nou eigenlijk?
En hoe pas je dat toe? In 3 lessen ga je dat uitvinden
door allerlei (kunstenaars-) materialen door elkaar heen
te gebruiken. Want bij aquarelverf mag je best ook een
fineliner gebruiken en e oliepastel en een kri t e. En over
gouacheverf heen kun je dat ook best doen. En iets in
je werk plakken is ook leuk, of tekenen met een marker kan ook heel mooi uitpakken. Kortom, lekker spelen
door allerlei verschillende materialen te mengen.
3 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:00-12:00 uur
24-31 mrt, 7 apr
Resi van Zijl
Energieweg 12, Mijdrecht
€ 51,00 (incl. materiaalkosten)

31. RONDLEIDING DNB
BEZOEKERSCENTRUM
Beleef de wereld van geld, goud en economie. Wil je
voelen hoe zwaar een goudstaaf is? Zien hoe een pinautomaat van binnen werkt? Of plaatsnemen op de stoel
van DNB-president Klaas Knot en de rente bepalen of
de koopkracht sturen? Het DNB Bezoekerscentrum is er
voor iedereen vanaf 16 jaar, die meer wil weten over het
werk van De Nederlandsche Bank (DNB) en wat dit betekent voor mensen in hun dagelijks leven. Je maakt er
op een leuke en interactieve manier kennis met de fascinerende wereld van geld, goud en economie.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

14:30-16:30 uur
24 maart
Gids DNB Bezoekerscentrum
DNB Bezoekerscentrum,
Sarphatistraat 1, Amsterdam
€ 7,00

32. BEELD EN GELUID
Ga op ontdekkingstocht en geniet van al het moois
dat Beeld en Geluid te bieden heeft: spectaculaire architectuur, een blik achter deuren die normaal voor
publiek gesloten blijven en een indruk van de enorme
omvang van de mediahistorische collectie. De rondleider neemt je mee langs de mediapersoonlijkheden
op de Wall of Fame, de fascinerende en verborgen
symboliek van het schitterende gebouw en de dieptes
van de ‘ canyon’ waar de schatkamers van het instituut
zich bevinden. Daar is niet alleen meer dan 1.000.000
uur aan audiovisueel materiaal opgeslagen, maar is
ook een enorme collectie interessante objecten uit de
mediageschiedenis van Nederland te vinden. Je kunt
na de rondleiding zelf besluiten om een bezoek te
brengen aan Beeld en Geluid Experience.
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

11:00-12:00 uur
27 maart
Gids Beeld en Geluid
Beeld en Geluid, Media
Parkboulevard 1, Hilversum
€ 10,00

PROGRAMMA CURSUSPROJECT
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33. GOLF CLINIC
Afslaan, putten, chippen en misschien ook wel bunkerslagen: eigenlijk wil je wel eens in de baan staan
en een balletje slaan. Dan is deze clinic van drie zaterdagen de ideale gelegenheid voor een kennismaking.
Je kunt je eigen golfclubs meenemen, maar indien je
die niet bezit kun je gebruik maken van golfclubs van
Golfpark Wilnis. Het is een sport die je tot op hogere
leeftijd kunt spelen. De lessen worden door een golfpro gegeven.
3 zaterdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

11:00-12:00 uur
28 mrt, 4-11 apr
Jacques Balvert
Golfpark Wilnis,
Bovendijk 16A, Wilnis
€ 21,00

34. 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. Bij de cursus is een foto-excursie naar Kasteel
de Haar om onder begeleiding in de praktijk te fotograferen. Doelgroep: Iedereen die meer uit de camera wil halen en fotocomposities wil gaan toepassen.
Voorkennis: bekend met het overzetten van foto’s van
de camera naar de PC.
8 woensdagen
1 zaterdag
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

1-8-15-22 apr, 6-13-27 mei,
10 jun: 20:00-22:00 uur
9 mei: 10:00-12:30 uur
Jan van Veen
De Boei, Vinkeveen / Excursie:
Kasteel de Haar, Haarzuilens
€ 72,50 (incl. materiaalkosten)
Entree De Haar of MJK

35. RONDLEIDING
WESTERGASFABRIEK
In Amsterdam-West ligt het Cultuurpark Westergasfabriek, waar van 1885 tot 1959 uit cokes stadsgas werd
geproduceerd. In 1992 kwam het terrein in handen
van stadsdeel Westerpark (sinds mei 2010 stadsdeel
West). Besloten werd de gebouwen een culturele bestemming te geven. De industriële monumenten, zoals het Regulateurshuis (het onderkomen van De Bakkerswinkel) en het Ketelhuis (nu bioscoop), zijn gerenoveerd. De grote gashouder wordt gebruikt voor tijdelijke evenementen. Het park, van de hand van Kathryn Gustafson, is in het najaar van 2003 geopend en
sindsdien genieten de Amsterdammers van het groen,
de koffie en de culturele evenementen in het park.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

13:30-15:00 uur
2 april
De Gebouwengids /
Wendeline Dijkman
Verzamelen: bij Conscious
Hotel Westerpark,
Haarlemmerweg 10, Amsterdam
€ 14,50

36. WORKSHOP TUINVLINDER
VAN GLASFUSIE-1
In deze workshop maak je een glazen vlinder die je
in de tuin kunt plaatsen. Je leert glas snijden en daarna kun je de vlinder in glas uitsnijden en naar eigen inzicht decoreren. De vlinder hangt aan een buigzame
steel die je in de grond kunt steken. Glasfusie is een
techniek waarbij glas onder hoge temperatuur ( ca.
750 graden) in een speciale glasoven wordt versmolten. Het werkstuk is dus niet direct klaar maar kan na
ca. 1 week weer worden opgehaald.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19:30-21:30 uur
2 april
Ineke Smienk
Atelier Levend Glas,
Dorpsstraat 7, Harmelen
€ 27,50 (incl. materiaalkosten)

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

38. WANDELING JOODSE BUURT
AMSTERDAM
De wandeling toont de geschiedenis van de joodse
Amsterdammers van 1600 tot 1942. Na een korte inleiding over hun komst naar Amsterdam, de woon- en
economische omstandigheden en typisch joodse beroepen in de beginjaren, maak je een wandeling door
de oude jodenbuurt. Je loopt niet alleen langs de huizen en andere plekken van bekende (rijke) joden,
weeshuizen, theaters, etc., maar ook door de arme
vroegere jodenbuurt. Hierbij wordt niet hun religieuze
maar sociale leven belicht.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

11:00-14:45 uur
7 april
René Valensa
Verzamelen: hoek
Zwanenburgwal/Amstel bij
Restaurant Amstelhoeck (buiten).
€ 21,50 (inclusief lunch bij Eik
en Linde)

39. RONDLEIDING ALPACA
BOERDERIJ WILNIS
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 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

13:30-15:00 uur
7 april
Anita Huls
Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
€ 7,00

40. 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 worden besteed
aan de kerken en kloosters in die periode. De tweede avond zal in het teken staan van de architectuur
aan het begin van de 17e eeuw, met name de renaissance architecten Lieven de Key, Jacob van Campen
en De Bray worden dan behandeld. 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 in het teken staan van 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, onder de loep genomen.
4 donderdagen
1 zaterdag
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

16-23-30 apr,
7 mei: 20:00-22:00 uur
9 mei: 12:00-14:00 uur
Jean van Tongeren
De Boei, Vinkeveen / Grote Markt,
Haarlem, bij beeld van Coster
€ 35,00
Entree kerken

41. 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 ruimten. 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

15:00-16:30 uur
17 april
Dudok Dependance
Raadhuis Hilversum,
Dudokpark 1, Hilversum
€ 11,00

42. AMSTERDAM UNDERGROUND
TOUR
37. WORKSHOP TUINVLINDER
VAN GLASFUSIE-2
Zie de informatie bij cursus 36.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-12:30 uur
4 april
Ineke Smienk
Atelier Levend Glas,
Dorpsstraat 7, Harmelen
€ 27,50 (incl. materiaalkosten)

Amsterdam Underground is een Coöperatie, waarbij
gidsen allemaal eigenaar zijn en hun inkomen verdienen met hun werkzaamheden. Zij hebben vaak moeten leven als dakloze en moeten omgaan met de gevolgen van middelengebruik. Onder deze moeilijke
omstandigheden zijn kennis en vaardigheden ontwikkeld die zij nu positief inzetten tijdens stadswandelingen. Aan de hand van hun eigen ervaringen geven zij
een inkijkje in het leven van mensen bij wie het allemaal net even anders is gelopen. De wandeling zorgt
daarmee voor meer begrip voor (ex)verslaafden en

bestrijdt het stigma dat zij soms dagelijks ervaren. Het
werk als gids draagt bij aan het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en het vergroten van de zelfredzaamheid.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-12:00 uur
21 april
Gids Undergroud Tour
Café Dwaze Zaken,
Prins Hendrikkade 50, Amsterdam
€ 14,00

43. 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 één 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 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
22 april
Frits de Roever
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

44. ARTIS ROND DE OORLOG
Artis, de oudste dierentuin van Nederland, was gelegen in de Joodse wijk van Amsterdam. Hoe was dat
vóór, tijdens en na de oorlog? Hoe konden directeur
en medewerkers de dieren nog voeden tijdens de
Hongerwinter? En wist je dat er in de oorlog ook onderduikers verbleven? Het is een fascinerend verhaal
van moed, vindingrijkheid, tegenslag en een beetje
mazzel.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

13:30-15:00 uur
23 april
Gids van Artis
Planetarium café van Artis
€ 32,00 (inclusief entree en
koffie/thee met gebak)

45. RONDLEIDING WALRAVEN
Je krijgt de gelegenheid om
kennis te nemen van de specifieke eisen die worden gesteld aan door Walraven ontwikkelde producten en om
aansluitend een kijkje te nemen in de productieruimte. Geïnspireerd door slimme oplossingen vanaf het begin. De firma Walraven
werd opgericht in 1942. De oprichter, de overgrootvader van de huidige CEO, was een uitvinder met een
passie voor eenvoudige en slimme oplossingen. En
nu, meer dan 75 jaar later, is Walraven een wereldwijd actieve organisatie in de installatiebranche en
nog steeds gedreven om simpele, maar slimme productsystemen te ontwikkelen. Met hun brede productassortiment en hun jarenlange expertise kunnen ze
complete oplossingen bieden voor ieder project, hoe
groot of complex ook. De producten zijn klein ten opzichte van de potentiële grote projecten waar ze in
worden gebruikt. Maar het zijn de kleine onderdelen
die het verschil kunnen maken. Doordat ze goed doordacht zijn en op slimme wijze geproduceerd en geleverd worden, zijn de producten van Walraven zowel
tijdbesparend als duurzaam en maken ze het leven
van installateurs over het algemeen een stuk makkelijker en effectiever. Walraven! The value of smart!
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:00-12:30 uur
1 mei
Ingrid Boerkamp (Walraven)
Industrieweg 5, Mijdrecht
€ 7,00

46. 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 vooral ook door het intensieve onderhoud wat er nodig is om deze parken in
stand te houden.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

13:30-15:30 uur
6 mei
Walter Busse
Verzamelen: hoofdingang park,
Prins Bernhardlaan naast
huisnr. 8, Amstelveen
€ 7,00

47. VAN KROM HOUT TOT IJZER
Op welke scheepswerf liet Michiel de Ruyter zijn oorlogsschepen bouwen? Waarom zijn er geen houten
schepen uit de VOC tijd bewaard gebleven? Hoe kunnen ijzeren schepen blijven drijven? En wat is het verschil tussen gietijzer en staal, en waarom is dat belangrijk bij het bouwen van bruggen? Je ontdekt het
tijdens een unieke wandeling door Maritiem Amsterdam. Schepen van hout en mannen van staal. Bolle zeilen, ronkende motoren en de nostalgische geur
van noeste arbeid en diesel. Tijdens deze wandeling
word je teruggebracht naar plekken waar de tijd heeft
stilgestaan.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats

cursuskosten

11:00-13:00 uur
7 mei
Peter van Ruijven
Verzamelen: Kattenburgerstraat 5,
Amsterdam. Ingang oude
marineterrein, 150m van het
Scheepvaartmuseum.
€ 11,00

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
9 mei
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
9 mei
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
9 mei
Rien Derks
Rijksstraatweg 211, Loenersloot
€ 18,50 (incl. lunch)

51. COSTERUSTUIN EN
HIGH TEA
Een bijzondere kennismaking met de Botanische tuin
dr. Costerus in Hilversum, waarbij je niet alleen planten kunt bekijken maar ook proeven. Wel eens weegbreetoffee geproefd of hartige taart met brandnetel?
Laat je smakelijk verrassen tijdens de kruidenproeverij. Hierbij worden zoete en hartige lekkernijen gepresenteerd waarin delen van bloemen en planten zijn
verwerkt. Tijdens de rondleiding door de tuin hoor je
allerlei (w)etenswaardigeheden over planten en de
specifieke werking van kruiden.
1 zondag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

14:30-16:30 uur
24 mei
Ellen Brandligt
Zonnelaan 4 Z, Hilversum
€ 19,00

R . T. P R A K T I J K D E R O N D E V E N E N

KUNST ROND DE VENEN

De leukste lessen vind je bij
www.krdv.nl

Dans
Muziek
Theater
Foto: Alex Verrier
Wat leuk dat je net als wij, geïnteresseerd bent in dans,
muziek en/of theater. Wil je hier graag meer over leren en overweeg
je om lessen te nemen? Kom dan langs tijdens de lessen of neem
contact met ons op. Wij vinden het iedere dag weer leuk om les
te geven en onze passie met jou te delen. Dat doen we graag
tijdens de privé- en groepslessen, op je school of voor je organisatie.

Wij vinden ons vak het leukste beroep dat er is!
Kunst Rond de Venen heeft meerdere locaties.
De muziek- en theaterlessen vinden plaats bij Muziekvereniging
VIOS in Mijdrecht, bij Muziekvereniging Viribus Unitis in Wilnis
en bij de Jozefschool in Vinkeveen. De danslessen worden gegeven
in de Willisstee in Wilnis.
De docenten van KRDV

Leren?? Hoe?? Nou… zo!!
U kunt terecht bij RT Praktijk De Ronde Venen voor Taal- en
Rekenproblemen die zich voordoen in het Basisonderwijs.
Samen bespreken we de hulpvraag en gaan we een
begeleidingsplan maken om uw kind weer verder te helpen
zodat het weer met plezier naar school gaat.

Wanneer uw kind/ de leerling
naar het Voortgezet Onderwijs
(V.O. 1-3) gaat doen zich andere
problemen voor. Niet alleen
de leerling die achterstand
oploopt, maar ook de leerling die
meedraait en voldoende scoort,
kan veel profijt hebben van het
programma Snel Leren = Leuk

Leren. Tijdens 6 lessen van 1 uur
gaan we kijken:
• Hoe het beste geleerd kan
worden.
• Welke motivatie een rol speelt
bij het leren
• Hoe je je huiswerk en je
proefwerken kunt plannen
• Leer je een aantal

•

geheugentechnieken
Welke manieren er zijn om
alle leerstof/ informatie te
verwerken.

Ook de “goede leerling” moet
op een gegeven moment iets
gaan doen en redt het niet
meer met alleen overlezen of
doorkijken. Dat moment doet
zich vaak voor tijdens groep 3
tot en met 6 van het Voortgezet
Onderwijs en MBO. Voor deze
categorie leerlingen/studenten
is de methode Actief Leren

Leren ontwikkeld. Tijdens 6
lessen van 1 uur bekijken we 2
hoofdzaken: Het Leergedrag en
de Leerhouding.
• Zelfinzicht: kwaliteiten vaardigheden- talentencompetentie
• Reflecteren op leerhouding
via STARR model
• Doelen stellen m.b.v.
SWOT- analyse
• Cirkel van betrokkenheid
en cirkel van invloed
• Executieve functies:
leerstrategieën,
studievaardigheden
• Informatieverwerking:
Cornell-schema, Conceptmap,

•

Mind map, stroomschema
enz.
Stappenplan Profielwerkstuk

Voor de examenkandidaten is er
een Workshop Examentraining
(2lessen) ter voorbereiding op
het examen. Deze workshop is
het beste te volgen in de maand
maart voorafgaand aan het
examen. Uiteindelijk belandt de
student op het Hoger Beroeps
Onderwijs of Wetenschappelijk
Onderwijs. Voor deze categorie
is de cursus Study Smart
ontwikkeld. Deze cursus omvat
6x 1 ½ uur. De meeste punten
van de methode Actief leren

leren worden uitgediept en
toegepast op de studie en de
studierichting die gekozen is.
Tenslotte zijn er nog 2 Workshops voor volwassenen:
• Hoe help ik mijn kind bij zijn
huiswerk?? Wat kan ik doen,
maar ook wat moet ik echt
niet doen?
• Snellezen en Mind Mappen...
ook geschikt voor mensen in
het bedrijfsleven.
Bent u nieuwsgierig geworden
en wilt u ergens meer informatie
over hebben, neem dan een kijkje
op de site www.rtpraktijkdrv.nl of
neem contact op via de mail met
gery@rtpraktijkdrv.nl

VEENLANDEN COLLEGE MIJDRECHT

Gepersonaliseerd Onderwijs (GO)
voor leerlingen met eigen ambities!
aan hebt, zoals overleggen,
samenwerken en plannen. Je
leert ook om voor de stilte te
kiezen als een opdracht waaraan
je moet werken, dat nodig
maakt. Dat kan best lastig zijn,
vooral als het nu net zo gezellig
is met de andere leerlingen in de
werkruimte.
Je leert al snel bij GO-VLC dat je
alleen vrijheid kunt krijgen, als
je ook sterk genoeg bent om
verantwoordelijkheid te nemen.
De bel speelt geen grote rol op
locatie Vinkeveen: er gaat er
alleen één aan het begin van
de dag en aan het begin en het
einde van de pauzes. Ook dat
hoort een beetje bij vrijheid.

Als je iets makkelijk vindt en je kunt gewoon verder totdat
het wél voor jou uitdagend wordt, dan kun je er heel goed in
worden. Als je iets leuk vindt, dan sta je gewoon te trappelen
om er verder mee te gaan, toch? Of je kunt net even wat meer
tijd besteden aan iets wat je veel moeite kost, net zolang
totdat je het wel snapt. Zou dat ook niet fijn zijn?
Denk je nu eens in wat dat
betekent: op een school zitten,
waar oog is voor wat jou uniek
maakt, wat jij goed kunt, waar
ruimte is om iets anders te doen
dan je klasgenoten, omdat jij dat
nodig hebt. Daar krijg je energie
van en daarom ben je bij GO
niet meer te stoppen.
Gepersonaliseerd Onderwijs
op locatie Vinkeveen
Bij GO-VLC kies je veel zelf: je
doelen, hoe je leert, waar je leert
en met wie je samenwerkt. Je
hoeft het niet alleen te doen: je
persoonlijke coach helpt je met
al die keuzes. Samen bepaal je
of je vakken op mavo-, havo- of
atheneumniveau doet. Bij jullie

wekelijkse gesprek bespreken
jullie de afgelopen week en
je planning voor de volgende
week. Jij bent natuurlijk zelf
de voorzitter van deze minivergadering. Je zult zien dat
je coach steeds minder hoeft
bij te sturen, omdat je het al
heel snel gewoon zelf kunt. Van
eigen verantwoordelijkheid
word je sterk en krijg je veel
zelfvertrouwen. Daar ga je voor,
toch?
Vrijheid, hoe zit dat?
Je krijgt veel vrijheid om je
dag en je werk zelf in te delen.
Daardoor heb je ook de kans
om vaardigheden op te doen,
waar je de rest van je leven iets

SPORTKLAS
In de brugklas kun je ook kiezen voor de sportklas. Wil je in de
bovenbouw examen doen in lichamelijke opvoeding, kies dan voor
LO2 op de mavo en BSM op havo en atheneum.
KUNSTKLAS
Nieuw komend schooljaar is
de kunstklas. Hieraan kunnen
leerlingen deelnemen die
een bijzondere belangstelling
hebben voor kunst en cultuur. De
Kunstklas begint in de brugklas
en is twee uur per week. Deze klas
is speciaal voor kinderen die zich
creatief willen ontwikkelen. In de
kunstklas worden verschillende
kunstvormen/disciplines ingezet.
En voorbeeld van zo’n project
zijn de zogeheten ‘Living Statues’
ofwel levende beelden.

EDUCATIEVE REIZEN
Op school worden verschillende reizen georganiseerd voor sportieve
leerlingen of voor leerlingen die meer geïnteresseerd zijn in kunst en
cultuur. Alle reizen hebben een educatief karakter. Daarnaast gaat
de sportklas in het tweede leerjaar op surfkamp en biedt ook Anglia
reizen naar Engelstalige landen.

De schooldag
Iedere dag start je samen met je
‘basegroup’. Daar wordt onder
meer het wereldnieuws van
die dag besproken en plan je
waaraan jij die dag gaat werken
in de workshop. Altijd handig
om het vak te kiezen van de
docent die bij de workshop staat
die dag; voor als je extra hulp
nodig hebt. Bij de workshop
zit je in de werkruimte of de
workshoplokalen. Jij mag
kiezen!
Je werkt met je eigen laptop
in een digitale omgeving.
Daar vind je al het lesmateriaal
dat je nodig hebt. Dus geen
gesjouw met boeken! Dan
zijn er op een dag lezingen
waarin uitleg wordt gegeven.
De lessen Nederlands, Engels,
Duits, Frans en wiskunde volg
je met leerlingen die hetzelfde
niveau hebben als jij. De lessen
waar een vaklokaal voor nodig
is, zoals lichamelijke opvoeding,
muziek, techniek en beeldende
vorming, volg je met je klas.

MUSICAL EN TALENTENJACHT
Ieder jaar heeft het VeenLanden
College een professioneel
georganiseerd Talentenjacht en
spetterende musical waar bijna
een half jaar hard aan wordt
gewerkt.

WINTERSPORT
Jaarlijks gaat er in de
voorjaarsvakantie een
grote groep leerlingen uit
de bovenbouw met een
enthousiaste groep docenten
op wintersport. Deelname
aan de wintersportreis is geen
verplichting en wordt bepaald
op grond van een loting.
De doelstelling is dat alle
geïnteresseerden tenminste een
keer mee kunnen.

SCHOOLFEESTEN
Van kerstgala tot zomerfeest, het VeenLanden College weet wat een feestje is.
Om dat te ervaren, moet je er gewoon bij zijn.

Kiss2Survive:
reanimatie zonder aarzeling…

“Met ons bedrijf Kiss2Survive willen we ervoor zorgen dat
meer reanimaties in Nederland succesvol verlopen”, vertelt
Luka uit atheneum 5.
Janita, Fleur, Lisa en Luka
zijn dit schooljaar hun eigen
bedrijf gestart. Het project
Junior Company van Jong
Ondernemen, een project voor
leerlingen bedrijfseconomie
in atheneum 5 van het
VeenLanden College, heeft al
de nodige pareltjes opgeleverd.
Zo bereikte Blijbaantje vorig
jaar de landelijke finale, maar
ook dit jaar zijn er opmerkelijke
bedrijfjes gestart op school.
Naast Blijbaantje kreeg
bijvoorbeeld Listen&Learn
onlangs een artikel in het
exclusieve jaarmagazine
‘De wereld in 2020’ van het
Financieele Dagblad: lees dit via
de website van het VeenLanden
College. Maar ook voor
Kiss2Survive staat er nog een
interview met het Financieele
Dagblad op het programma,
inclusief fotosessie. Ze hebben
er zin in.
Wat biedt Kiss2Survice?
Kiss2Survive heeft een pocket
reanimatiekit ontwikkeld.
“Ons product is een tasje
met een pocketmask, plastic
handschoenen en twee
pleisters. Dit tasje kun je aan
je sleutelhanger bevestigen
of in je zak doen. Veel mensen
vinden reanimeren namelijk
onhygiënisch, maar dat hoeft
hiermee geen belemmering
meer te zijn. Ons pocketmask
geeft bescherming tijdens
het reanimeren. We hopen
dat mensen dan sneller tot
reanimatie overgaan. Hoe sneller
er namelijk gereanimeerd wordt,
hoe groter de overlevingskans.”
Hoe zijn jullie op het idee
gekomen?
Fleur: “Door de werkzaamheden
van mijn vader weet ik hoe
belangrijk het is om direct te
starten met reanimeren. Mijn
vader rijdt op een ambulance,
is vrijwilliger bij de brandweer
en hij heeft een eigen bedrijf
RED (ReddingsEducatieDienst).
RED verzorgt opleidingen
en trainingen voor de acute
medische hulpverlening. Hun
docenten zijn zelf hulpverlener
bij een ambulancedienst of
bij de brandweer. Het grote

voordeel hiervan is dat de
lesstof onderbouwd wordt met
ervaringen en voorbeelden uit
de praktijk.” Ook Fleur kent door
haar vader genoeg voorbeelden
uit de praktijk. “Er zijn zo’n 35
animaties per dag in Nederland
en daarvan is 25 % succesvol.
Hiermee zijn we al koploper,
maar zou het niet fantastisch zijn
als we de 50 % zouden halen?
Dat kan, als er sneller wordt
ingegrepen.”
Op wie richten jullie je?
Janita: “Op het VeenLanden
College krijgen leerlingen
een reanimatiecursus in de
derde klas. Het certificaat dat
je daarvoor krijgt is natuurlijk
leuk, maar beter is het als de
leerlingen ons tasje zouden
krijgen en het bij zich zouden
dragen. De kans dat ze snel
in actie komen als er écht
gereanimeerd moet worden is
groter als ze zich geen zorgen
hoeven te maken over de
hygiëne. Het kan de weerstand
wegnemen. Bovendien gaan
we ervoor zorgen dat er in het
tasje ook een beschrijving zit
van hoe het ook al weer werkt
bij een reanimatie en waar je
aan moet denken. Een set plastic
handschoenen zorgt ervoor
dat je het slachtoffer ook niet
direct hoeft aan te raken. Twee
pleisters maken het geheel
compleet.” Fleur: “Ook jongeren
moeten soms gereanimeerd
worden, het beperkt zich niet
tot alleen ouderen. Op school
kun je er dus ook mee te maken
krijgen. Bij een reanimatie
zijn de eerste minuten heel
belangrijk. Iedere minuut dat er
niet wordt gereanimeerd, gaat
er 10 % van de overlevingskans
af. Daarom wordt er bij een
reanimatie niet alleen een
ambulance, maar ook brandweer
en politie opgeroepen: wie
er maar het eerste ter plekke
kan zijn. Hoe meer mensen
kunnen reanimeren en het
ook durven en doen, niet
verstijven, hoe beter het is
voor de overlevingskans. Er
zijn tegenwoordig ook apps
waarmee mensen in de buurt
opgeroepen kunnen worden als
er ergens een reanimatie is.”

Hebben jullie al belangstelling
voor jullie product?
Fleur: “Het gaat allemaal
veel sneller dan wij hadden
verwacht, maar dat is alleen
maar leuk! Het bedrijf
SmartVitaal (smartvitaal.nl)
dat zich richt op een gezonde
levensstijl heeft een order
geplaatst. Het is de bedoeling
dat niet alleen ons logo erop
komt, maar ook dat van
SmartVitaal. We hopen dat
we met SmartVitaal een deal
kunnen maken, zodat we ze
kunnen uitdelen op school
aan de leerlingen die een
reanimatiecursus hebben
gedaan. Voor de productie
hebben we een heel vriendelijk
bedrijf gevonden in Zeeland, die
de tasjes voor ons gaat maken.”
Wat een goed idee hebben
jullie voor het logo van
Kiss2Survive!
Lisa: “Met het logo zijn we
druk bezig geweest. Onze
docente Jeanine Visser van
Beeldende Vorming heeft ons
geholpen om het professioneel
te maken. We hebben allerlei
schetsen gemaakt en toen
het klaar was, hebben we het
digitaal gemaakt.” Op de vraag
of ze de gezondheidszorg in
willen, schudden ze allemaal
“nee”. Ze weten ook nog niet
hoe het verder zal gaan met
Kiss2Survive. Het is erg veel
werk om een bedrijf goed
draaiende te houden als je
daarnaast in atheneum 5 zit,
bekennen ze. Dat neemt niet
weg dat ze genieten van dit
avontuur en dat ze er heel veel
van leren, merken ze. Vooral de
ondernemende kant van dit
project valt bij allemaal erg in
de smaak. Kiss2Survive blijft
bescheiden opereren voorlopig.
Belangstellenden voor het
product kunnen contact
opnemen met het bedrijf
via Instagram Kiss2Survive.
(Informatie over het leren van
reanimeren kan opgevraagd
worden bij het bedrijf van
de vader van Fleur: RED te
Mijdrecht: info@redtraining.nl.)

WELL ANTCOLLEGE WESTPL AS MAVO A ALSMEER

wellantwestplasmavo.nl

Paardenklas - Kookklas - Tecklas - Carrousel
vmbo BB, KB en GL

Lesjesdagen
Open dag

Woensdag
16 januari
27 februari
13.00 - 16.00 uur

mavo - havo kanstraject
businessklas - projectklas

Dinsdag 28 januari

Kom naar één van onze lesjesdagen!
15.30 - 17.00 uur
18.30 - 20.30 uur

Hier volg je theorielesjes en een praktijkles.
1e J.C. Mensinglaan 40 - Aalsmeer
Zo ervaar je hoe het is om les
te krijgen bij ons op school.
Westplas Mavo

Opgeven kan via onze website: wellantgroenstrook.nl (klik op ‘kom langs op onze school’)
ELL ANTCOLLEGE
Bij de inschrijving kan de gewenste themaklas worden Waangegeven.

OPEN DAG

Woensdag 5 februari 2020
14.00-16.30 uur & 18.30-20.30 uur
Binnenkort moeten alle leerlingen uit groep 8 een schoolkeuze maken.
Graag helpen wij bij deze keuze. Wij zijn Wellantcollege de Groenstrook, een groene
vmbo-school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde
leerweg in Aalsmeer. Heb je bijvoorbeeld vragen als: Wat doe je met groen?
Welke proefjes ga je uitvoeren? Welke gerechten maak je bij de kookklas?
Wat doe je in de paardenklas? Of wat zijn de nieuwste techniek-snufjes?
Geef je dan snel op voor onze lesjesmiddag!
De lesjesmiddagen vinden plaats op woensdag 15 januari en 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur.
Je volgt theorielesjes en een praktijkles, waarbij je een keuze maakt uit Paardenklas,
Kookklas, Tecklas en Carrousel (Bloem/Plant/Dier. Tijdens deze middag kunnen wij jou
een goed beeld geven van wat ons vmbo-onderwijs inhoudt. Het aanmelden voor de
lesjesmiddag kan op onze website: https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook/.
(Scan QR-code rechtsboven in advertentie)
Daarnaast kun je onze school verkennen tijdens de Open Dag. Stap op woensdag 5 februari
de school binnen en kom ruiken, proeven, voelen en zien wat voor een leuke school de
Groenstrook is. De deuren staan open van 14.00-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur.
Voor wat betreft de inschrijving houdt onze school zich aan de afspraken binnen de
Kernprocedure. Op onze website is meer informatie te vinden over de school en ons onderwijs.

Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE Aalsmeer | 0297-384949 | degroenstrook@wellant.nl

Wellantcollege Westplas Mavo is een begrip in de omgeving.
Ondanks dat we onder de grote noemer Wellantcollege
vallen, zijn wij nog steeds die kleine, gezellige, vertrouwde
school. Binnen het reguliere mavo-onderwijs dat wij
aanbieden, valt er veel te kiezen en zijn er voldoende
mogelijkheden om je te profileren.
Projectklas
Eén van de themaklassen waar
we trots op zijn, is de projectklas.
Binnen project werk je in kleine
groepen aan ‘uitdagingen’. Dit
zijn grote opdrachten die je
al samenwerkend uitwerkt.
Je werkt binnen een bepaald
thema, zoals ‘De Wereld’, ‘Sport
en Bewegen’ en ‘Feest’. Ook
zijn er individuele opdrachten,
waarbij het vooral gaat om
informatie opzoeken en in eigen
woorden opschrijven. Zoals
je kunt lezen, is project een
veelzijdig vak, met alle ruimte
voor elke leerling om op zijn
eigen manier te kunnen doen
wat leuk is. Volgens ons is dat de
perfecte manier om te leren: het
naar je zin hebben op school. Je
leert hoe je moet samenwerken,
plannen en organiseren,
presenteren en evalueren.
Businessklas
De andere themaklas, die onze
school succesvol maakt is de
businessklas. Met je docent
bereid je allerlei activiteiten
voor, zoals ouderavonden,
markten of de open dag.
Hierbij leer je hoe je reclame
maakt, waar je allemaal
rekening mee moet houden
bij het voorbereiden van

evenementen en de basis voor
het opzetten van een eigen
bedrijf. Je krijgt theorielessen,
volgt praktijklessen, gaat
op bedrijfsbezoek en volgt
gastpresentaties.
Themaweken
Gedurende drie themaweken
worden extra activiteiten
georganiseerd waardoor
verdieping en verbreding
ontstaat. Onze docenten leveren
een inhoudelijke bijdrage aan
deze weken, maar er kunnen
bijvoorbeeld ook kunstenaars,
ervaringsdeskundigen,
wetenschappers en sporters
uitgenodigd worden die
komen lesgeven en projecten
begeleiden. Tevens worden in
deze weken de excursies naar
musea georganiseerd.
Creatief met een
ondernemende geest
Naast de reguliere lessen,
werken we met je aan het
plusdocument, een overzicht
van activiteiten die je hebt
ondernomen op het gebied
van brede vorming. Zo
neem je onder andere de
verantwoordelijkheid om je
rapportgesprekken voor te
bereiden. Je presenteert jezelf

DE GROENSTROOK A ALSMEER

Jac. P. Thijsselaan 18 Aalsmeer, 0297 384949

Tot snel!

Westplas Mavo, een kleine
school met grote kansen!
tijdens de MOL-gesprekken
(Mentor-Ouder-Leerling).
Hiermee leer je reflecteren,
kritisch te zijn, doelgericht te
werk te gaan en zelfbewust te
worden.
Dit zelfbewustzijn komt ook
tot uiting in het feit dat wij
Eco-schools zijn. Wij willen dat
iedereen op school bewust een
keuze kan maken en daardoor
een bijdrage kan leveren aan
behoud en verbetering van de
leefomgeving.
Naast dit alles kun je je ook
profileren door deel te nemen
aan één van de werkgroepen,
zoals de activiteitencommissie,
techniekteam, @Westplas, ecoteam en iTeam. Deze laatste
werkgroep is relatief nieuw:
door de digitalisering van een
groot deel van ons onderwijs,
kunnen we de hulp van experts
goed gebruiken. We maken dan
ook dankbaar gebruik van de
knowhow die bij onze leerlingen
aanwezig is.
Open dag en lesjesmiddag
Ben je benieuwd hoe we dit
allemaal doen, kom kijken op
onze open dag: dinsdag 28
januari van 15.30-17.00 uur
en van 18.30-20.30 uur. Wil je
ervaren hoe het is om in de les
te zitten? Kom dan naar onze
lesjesmiddag op woensdag
12 februari. Je kunt je hiervoor
opgeven via onze website:
wellantwestplasmavo.nl

ALK WIN KOLLEGE UITHOORN

Op het Alkwin gaat het over leren
De schoolkeuze mogelijkheden zijn groot, ook in onze
regio. Een goede aanleiding om in gesprek te gaan met Rob
Dijkstra, de rector van het Alkwin Kollege in Uithoorn, een
school voor havo, atheneum en gymnasium.
Waarom kiest een leerling
met een havo- of vwo-advies
voor het Alkwin?
‘Deze vraag hebben wij ook
aan onze leerlingen gesteld. In
een panelgesprek noemden
zij de goede en veilige sfeer
op school. Ze ervaren veel
ruimte om initiatieven te
ontplooien en om eigen keuzes
te maken. Brugklassers noemen
bijvoorbeeld de keuze voor
workshops (radio maken, yoga,

Chinees, extra sport, proeven
doen, reanimeren). Havoleerlingen kunnen kiezen voor
de Vecon Business School en
vwo-leerlingen kunnen kiezen
voor de WON (Wetenschaps
Oriëntatie Nederland). De
business school bereidt voor op
ondernemerschap. Bij de WON
leren leerlingen onderzoeken,
ontwerpen en ontwikkelen
zij een kritische houding.
Belangrijke vaardigheden
voor je studie én voor je leven.
Voor alle leerlingen is er de
mogelijkheid te kiezen voor
Cambridge English. Kortom, de
keuze is reuze!’.
Waar kun je op letten
bij de Open Dag?
‘Leerlingen brengen veel tijd op
school door. Een goede sfeer,
je welkom en gekend voelen
zijn daarom heel belangrijk.
Het Alkwin is bekend om
zijn leerlinggerichtheid, de
goede en veilige sfeer, ook
in de wisselwerking tussen
tussen leerlingen en docenten
informeel. Onze leerlingen
voelen zich veilig, gezien en
gehoord, een belangrijke
voorwaarde om tot leren te
komen. Volgens mij merk je dat
ook tijdens de Open Dag. Als
leerlingen van de basisschool
vragen waarom ze voor het
Alkwin moeten kiezen, wijs ik
op het belang van je welkom
en gezien voelen. Je schooltijd
moet ook een leuke tijd zijn,
met tijd voor leren én voor
elkaar. Dat kun je zelf ervaren,
dus bezoek onze Open Dag en
de extra WON-avond’.

Het Alkwin... een school
van leren en leven
‘Op het Alkwin wordt, net als op
de andere scholen in de regio,
goed onderwijs gegeven. Het
gaat bij goed onderwijs niet
alleen om schoolresultaten en
goede cijfers voor de leerlingen,
maar ook of je mogelijkheden
ziet en krijgt om te groeien als
persoon. Zicht krijgen op wie
je bent en hoe je verhoudt tot
anderen. Burgerschap staat
bij ons niet voor niets hoog
op de agenda. Door modulen
en projecten, door ‘Alkwin de
Wereld in’, door mee te doen
aan Serious Request, samen te
doneren voor de Voedselbank
en door stages doen onze
leerlingen ervaring op en raken
ze betrokken’.
Leren... altijd, overal
en van iedereen
‘Leren doen leerlingen de hele
dag, ook buiten school. Op de
sportclub, bij hun werkgever
en met elkaar. Wij voegen
daar als school een kader en
diepgang aan toe. Gezien de
landelijke ontwikkeling over
een ander leerplan voor het
Voortgezet Onderwijs zullen
de vakken, zoals we die al
decennia lang kennen, wellicht
veranderen. Ook op het Alkwin
wordt nagedacht welke inhoud
en vorm het onderwijs in de
toekomst moet krijgen. In
de afdelingsteams spreken
we over de wijze waarop
we ons onderwijs verder
willen ontwikkelen om onze
leerlingen ook in de toekomst
te kunnen blijven inspireren en
motiveren. Op het Alkwin gaat
het dus niet alleen om het leren
van de leerlingen, ook over
ontwikkelen van de school en
de teams’.

Beter leren door
slimmer leren!
‘Het Alkwin was één van de
eerste scholen in de regio die
het onderwijs gedigitaliseerde.
Alle leerlingen tot en met
leerjaar 5 beschikken over een
Chromebook en gebruiken
digitaal leermateriaal, in een
aantal vakken in combinatie met
boeken. Mediawijsheid wordt
hierdoor op een natuurlijke
wijze geïntegreerd in ons
onderwijs. Deze digitalisering
sluit aan ontwikkelingen in de
samenleving én bij de leerling
van nu, die visueel is ingesteld.
Bij een aantal vakken is een
stap gezet naar een interactieve
digitale methode waarbij
de docent het tempo en de
vorderingen van de individuele
leerling kan volgen en dus
beter begeleiden. Daardoor
verandert de rol van de docent.
Alle docenten nemen daarom
deel aan de driejarige opleiding
‘didactisch coachen’.
Wat zou u de toekomstige
brugklassers mee willen
geven?
‘Het is van belang dat je bij je
schoolkeuze stilstaat bij wat een
school voor je kan betekenen.
Straks ga je voor jezelf zorgen,
vind je een eigen plek in de
maatschappij. Dan gaat het
om jouw geluk, kennis en
vaardigheden. Op het Alkwin
Kollege begeleiden we je in dat
groeiproces, kijken we hoe je
hierin een goede positie kunt
krijgen’. Overigens, het mooiste
compliment kwam van een
leerling uit het leerlingenpanel:
‘Op het Alkwin gaat het niet
alleen om nu... maar om later’.
Dat past dan weer mooi bij onze
slogan: ‘leren... altijd, overal en
van iedereen’.
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1963 - 2013

door doen

2019

OPEN
HUIS
Leren
50

Open dag
Woensdag
29 januari 2020
zaterdag 26 januari
10.00
– 13.00
uur
14.00 - 16.30 uur
/ 19.00
- 21.00

OPEN HUIS i

OPEN HUIS II

donderdag 7 februari
19.00 – 21.30 uur

LESJESMIDDAG
woensdag
6 februari
Kom naar
onze open dag enI ervaar de
sfeer
14.00 – 15.30 uur
van het Vakcollege Thamen. Ontmoet onze
LESJESMIDDAG
II ga aanwoensdag
13 februari
brugklassers
en vakdocenten,
de
ook specifiek voor het gymnasium
14.00 – 15.30 uur
slag in de praktijklokalen en neem
VOORLICHTING
maandag 11 februari
een kijkje
in ons Skills Lab.
TVWO + GYMNASIUM
19.00 – 21.30 uur
VOORLICHTING
TWEETALIG VMBO-T
TWEETALIGE HAVO

dinsdag 12 februari
19.00 – 21.00 uur
19.30 – 21.30 uur

graag opgave via de website voor 6, 11, 12 en 13 februari

basis
www.thamen.nlgymnasium, atheneum, vmbo
havo, vmbo-t

| vmbo kader | mavo+

Nederlandstalig | tweetalig

www.hethwc.nl
een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

‘In de brugklas krijg je
50
meteen al praktijkvakken’

TTO

jaar

Vakcollege Thamen in Uithoorn is een bruisende school
1963
2013
en een erkend vakcollege van vmbo tot
mavo+.
Naast de
TW- E
ETA
gebruikelijke theorievakken zoals Nederlands, Engels
enLIG
wiskunde krijgen leerlingen op het vakcollege al vanaf de
brugklas praktijklessen. In het Skills Lab op school gaan
leerlingen met techniek, diensten en producten aan de slag.
Op school organiseren we gastlessen, waar mensen vertellen
over hun vak of beroep. Ook ga je meteen op bezoek bij
bedrijven en instellingen. Dat zorgt voor een goede indruk
van een beroep in de praktijk.

Iedereen kent elkaar
De overstap naar de middelbare
school is spannend. Dan is
het fijn als iedereen elkaar
kent. Sandra van den Bosch
(teamleider brugklas) vertelt:
‘Voor elke klas hebben we een
vast team van (vak)docenten.
Onze docenten zijn echt
betrokken bij hoe het met de
leerling gaat op school. En

de leerling kan bij de mentor
terecht voor wat extra hulp.’
Bruisende school
Op school is altijd wat te
doen. Dat begint al met de
introductieweek als je start
als brugklasser. Door het jaar
heen organiseren we allerlei
excursies en doen we projecten.
We houden ook van een feestje,
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zoals de gezellige disco.
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LesjesmiddagW
12 februari
Tijdens de open dag is er
van alles te doen en kunnen
leerlingen en ouders de sfeer
ervaren. Onze leerlingen laten
graag de school zien met
onze vaklokalen en het Skills
Lab. In de aula zijn kraampjes
met presentaties van onze
themaklassen en staat wat
lekkers klaar.

Nog meer Thamen proeven?
Doe dan mee met de
lesjesmiddag op 12 februari
van 13.30-16.00 uur. Je kunt je
aanmelden tijdens de open dag,
via lesjesmiddag@thamen.nl of
bel naar Thamen: 0297-563192.

YES!

Zit je nu in groep 8 en wil je volgend jaar beginnen met een
uitdagende tweetalige opleiding en heel goed worden in Engels?
Dat kan in een van de tweetalige afdelingen op het Hermann Wesselink College.
VOORLICHTING
TVWO +
GYMNASIUM

maandag 11 februari
19.00 – 21.30 uur

VOORLICHTING
TWEETALIG VMBO-T
TWEETALIGE HAVO

dinsdag 12 februari
19.00 – 21.00 uur
19.30 – 21.30 uur

graag opgave vooraf

graag opgave vooraf

Informatie?
Bezoek onze website: www.hethwc.nl
gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t
Nederlandstalig | tweetalig
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KDO strikt 30-jarige Mark Wietsma
als nieuwe hoofdtrainer
De Kwakel - Nadat begin december jl. bekend werd dat KDO en
Raymond de Jong na dit seizoen,
na negen jaar, uit elkaar gaan, is
de Kwakelse selectie proactief op
zoek gegaan naar een geschikte
opvolger. Onder leiding van technisch coördinator Maurice Bartels
is de selectieprocedure zorgvuldig opgestart. Meerdere serieuze
kandidaten meldden zich in sneltreinvaart bij de Kwakelse tweedeklasser. Uiteindelijk waren zowel de technische staf als een afvaardiging van spelers overtuigd
van de kwaliteiten van de jonge
en ambitieuze Mark Wietsma.

Utrecht. In het dagelijkse leven
is Mark sportdocent op de MBOopleiding ‘sport en bewegen’ in
Hilversum. Vanaf zijn 18e is hij in
aanraking gekomen met het trainersvak bij de jeugd van Zuidvogels en Huizen. Zo was Mark o.a.
in het seizoen 2011-2012 trainer
van de B1 van Huizen, welke op
dat moment in de 2e divisie actief
was. Vanaf het seizoen 2014-2015
werd de leergierige Mark aangesteld als trainer van de A1 van Argon. Eveneens was hij assistenttrainer van het eerste elftal. Drie
seizoenen heeft hij beide functies succesvol bekleed en werkte toen ook samen met KDO-speGeen onbekende
ler Jesse Stange en de KDO-leiVoor velen zal Mark Wietsma een der Johan Stange. Na zijn perioonbekende naam zijn, daarom de bij Argon is Mark één seizoen
stellen wij Mark graag aan jullie actief geweest bij Legmeervovoor. Mark Wietsma is 30 jaar oud, gels als trainer van de J019-1 en
woont samen met zijn vriendin en als assistent van het eerste elftal.
zoontje van 1 in het centrum van Op dit moment is Mark, voor het

VDO start Yin yoga in de
Bovenboog!

tweede seizoen op rij, assistenttrainer van eersteklasser Roda’46
in Leusden. Daarnaast is hij assistent-trainer van J016-1 bij eredivisieclub Sparta. Tot slot hoopt hij
in mei 2020 zijn TC1 UEFA A diploma af te ronden, waarna hij zelfs
een tweededivisieclub zou mogen gaan trainen.
Op eigen benen
Mark Wietsma zal in De Kwakel voor het eerst op eigen benen staan als hoofdtrainer van
een eerste elftal. KDO wil Mark
de kans geven om zich verder te
ontwikkelen als trainer en is enthousiast over zijn gestructureerde en vernieuwende (o.a. digitalisering door videomateriaal te gebruiken) manier van coachen. Hij
wil de selectie planmatig training
gaan geven, waardoor spelers zowel individueel en als team tactisch en fysiek ontwikkeld wor-

den. Mark hecht veel waarde aan
de samenwerking tussen de staf
en de spelers, waarbij ieder persoon geaccepteerd en ingezet
wordt op zijn kwaliteiten. Bovendien heeft hij oog voor het plezier en is hij aangenaam verrast
over de positieve energie vanuit
de spelersgroep tijdens zijn sollicitatiegesprek.

Oliebollentoernooi
geslaagd festijn
Uithoorn - De organisatie van
het oliebollenklaverjastoernooi
gehouden bij Legmeervogels kan
voor het jaar 2019 opschrijven
dat het weer een heel goed georganiseerd en geslaagd toernooi
is geweest. Met een opkomst van
ruim 80 deelnemers kan dit ook
niet weersproken worden. De 80
deelnemers hebben 3 ronden gespeeld. Na de 3e ronde was er een
kleine tombola met leuke prijzen.
Tijdens de tombola is de organisatie aan het tellen geslagen om
de winnaars te bepalen. Na lang,
heel lang tellen is de winnaar geworden van het oliebollenklaverjastoernooi 2019 Terry Vernooij
met 5796 punten. De 2e plaats
was voor Hein Nieuwendijk met
slechts 10 punten minder als de
winnaar Hein Nieuwendijk behaalde 5786 punten. Daar weer
vlak achter met 5781 punten is
als 3e geëindigd Arie Bon. De 4e
plaats met 5691 punten is ge-

gaan naar Gijs Brozius. En de 5e
plaats met 5524 is in bezit gekomen van Egbert Verkerk. Naast de
winnaars was er een verliezer deze middag en dit is geworden Ben
de Groot met maar 2969 punten.
Oliebollen
Naast het klaverjassen was er ook
oliebollenvoetbaltoernooi. Hier
was de opkomst teleurstellend.
Zo teleurstellend dat de opgekomen spelers er een onderling
parijtje voetbal van hebben gemaakt. Ondanks de zeer geringe
opkomst was het onderling best
gezellig. Na afloop was er voor de
deelnemers aan het oliebollenvoetbaltoernooi een kop warme
chocolademelk met slagroom.
De eerste volgende klaverjasavond bij Legmeervogels is op
vrijdag 31 januari 2020. Aanvang
deze avond is dan om 19.59 uur.
Ook dan mag u weer doorrijden
met uw auto als u dit wilt.

Kienen

ze avond kunt u weer vele mooie
prijzen winnen, of als hoofdprijs een van de bekende enveUithoorn - Op zaterdagavond 11 loppen. Of in elke ronde een tas
januari organiseert stichting Ser- met boodschappen, ons groente
viam weer een gezellige bingo- winkeltje en nog veel meer leuavond in het KNA gebouw Leg- ke prijzen De opbrengst van demeerplein.
ze avond is bestemd voor kleinDe zaal is open vanaf 19.00 uur en schalig ontwikkelingswerk in Kaze beginnen om 20.00 uur Op de- meroun en Pakistan

V.D.O. Tafeltennis

Victor van der Most
clubkampioen

Geslaagde sport en spel
instuif bij KDO D.A.G.
De Kwakel - Op vrijdag 3-1-2020
was er in de beide sporthallen
van KDO aan de Vuurlijn in De
Kwakel weer een sport en spel instuif voor de jeugd.
Om 10.00 uur mochten de kinderen naar binnen. In de grote
sporthal stonden allerlei turntoestellen klaar om gebruikt te worden. Er was een aparte hoek ingericht voor de kinderen vanaf 2 jaar.De peuters en kleuters
konden daar kennis maken met
meerdere attributen die tijdens
de lessen van het nijntje beweegdiploma worden gebruikt. Nijntje liep ook nog paar keer door
de zaal om kinderen een boxje of
handje te geven.
Bij KDO D.A.G. is er op maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.30
uur peutergym voor kinderen 2,3
of 4 jaar en op woensdagmiddag
kleutergym voor kinderen vanaf 4 jaar. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde docentes, die speciaal hiervoor een
extra cursus voor de lesmethode
van het Nijntje beweegdiploma
hebben gevolgd. We hebben nog

lig te stellen met een 3-2 overwinning. De finale werd een tactisch
spel waarbij Victor op alle planUithoorn - Het nieuwe jaar be- de twee vrienden elkaar treffen in nen van Richard een antwoord
gint traditioneel voor tafelten- de halve finale. De andere halve had en kroonde zichzelf daarmee,
nisvereniging V.D.O met de alge- finale ging tussen titelverdediger tot zijn eigen verbazing, tot clubmene clubkampioenschappen. Richard Vos en Dion Slegt. De eer- kampioen voor 2020. De comDe titel ging tot zijn eigen ver- ste halve finale tussen Martijn en petitie voor het gepromoveerde
rassing naar de als 3e geplaatste Victor was een ware slijtageslag V.D.O. 1 begint op 24 januari met
Victor van der Most. Martijn van waarbij Victor verrassend aan een uitwedstrijd tegen het lastige
Dijk, winnaar in 2018 en als 1e ge- het langste eind trok met een 3-2 Tempo-Team uit Amsterdam. De
plaatst, versloeg in de kwartfinale overwinning. Richard wist Dion eerste thuiswedstrijd is 31 januazijn teamgenoot Leon Braacx en met 3-1 te verslaan. De troostfina- ri om 20:00 tegen Stede Broec in
door de winst van Victor van der le was een waar spektakel waar- de zaal van de Springschans/KaMost tegen Rob Wouters zouden bij Martijn de derde plek wist vei- juit in de Meerwijk.

Kersttoernooi bij BV De Kwakel
De Kwakel - Traditiegetrouw organiseert de activiteitencommissie elk jaar weer een gezellig
Kersttoernooi. Deze keer was het
thema ROOD. Dit jaar viel de laatste maandag voor de kerst heel
gunstig in de Kerstvakantie en
maandagavond de 23e was het
dan ook al snel gezellig druk in de
KDO-hal.
Uit de box schalde het ene kerstliedje na het andere, wat de kerstsfeer in de zaal erg verhoogde.
Met vele handjes werden de net-

ten ook nog versierd met kerstslingers en zo konden we al snel
beginnen met de onderlinge
wedstrijdjes. Via het trekken van
kaarten werd je ingedeeld op de
juiste baan en zo ontstonden verrassende combi’s tussen jeugd en
senioren, wat ook de bedoeling is
van dit toernooitje.
Inmiddels is het ook traditie dat
René de Jong in de pauze klaar
staat met warme chocomelk en
glühwein. Samen met lekkere
meringues, kerstkransjes, choco-

laatjes en andere lekkernijen is er
dan ook even de ruimte voor een
gezellige babbel met elkaar. Voor
de jongste jeugd was het dan
hoog tijd om weer naar huis te
gaan; de oudere jeugd heeft het
de senioren daarna nog soms aardig lastig gemaakt.
Het toernooi kende verder geen
winnaars en dus ook geen verliezers ;-) en na afloop hebben we in
de kantine onder het genot van
een drankje iedereen gezellige
Kerstdagen toegewenst.

wat ruimte voor nieuwe kinderen. Voor € 52,00 kunnen de peuters en kleuters tot eind juni naar
hartenlust bewegen.
In de rest van de grote zaal werden de toestellen door de wat
grotere kinderen uitgeprobeerd.
We hebben meerdere radslagen
en overslagen gezien op de tumblingbaan. De mooiste kwamen
natuurlijk van de kinderen die al
op maandagmiddag turnen bij
KDO.
In de kleine zaal werden allerlei balspelen gedaan. Iedereen
die even lekker wilde rennen kon
daar zich heerlijk uitleven. 2 keer
was er een pauze voor de balspelen maar werd er een workshop dansen gegeven. Noëlla onze nieuwe dancedocente zette
de spiegels klaar voor een echte dansles die met enthousiasme
werd ontvangen. Leuk om te zien
dat niet alleen de meisjes maar
zeker ook de jongens goed meededen.

Uithoorn - Met ingang van 9 januari start VDO Sport met nieuwe
lessen Yin Yoga op donderdagavond. Eerder dit seizoen ging er
al een groep op maandagavond
van start.
Yin Yoga is een yogastijl die gericht is op diepe ontspanning en
mindfulness. Het verbetert de
mobiliteit en de soepelheid van
het bindweefsel. In deze drukke
en gehaaste tijd, blijkt dat steeds
meer mensen behoefte hebben
aan ontspanning. Yin Yoga kan
daarbij helpen. Doordat de houdingen lang worden aangehouden met ontspannen spieren, kun
je de aandacht naar binnen richten. Yin Yoga is niet prestatiegericht. De houdingen zijn zo ontwikkeld dat iedereen binnen zijn
eigen grenzen kan werken.

De lessen duren een uur en worden afgesloten met een kleine
meditatie of mindfulnessoefening.
De yogahoudingen worden enkele minuten aangehouden waarbij
je werkt met ontspannen spieren. Bij Yin Yoga richt je de energie naar binnen, naar het zijn in
plaats van naar het doen.
De lessen worden gegeven op
donderdagavond van 20.30 tot
21.30 uur in de gymnastiekzaal
van de Bovenboog aan de Prinses
Christinalaan. Wil je meedoen?
Meld je aan voor een gratis proefles via info@vdosport.nl of kom
gewoon langs in de gymzaal.
Meer informatie over deze en andere lessen van VDO Sport vind
je op onze website www.vdosport.nl

Start salsalessen bij Colijn
Uithoorn - Vanaf zondag 12 januari start er weer een nieuwe cyclus van 15 lessen voor beginners
en gevorderden o.l.v. Stephen
Cassidy van Salsa Sirena. De eerste les is een open les; iedereen
die nog niet bij ons danst en die
belangstelling heeft is van harte
welkom om vrijblijvend mee te
doen. Daarna beslis je of je mee
blijft doen of niet.
De lessen zijn leuk en gezellig; er
wordt gelet op techniek en een
goede opbouw van de les maar
de gezelligheid mag zeker niet
ontbreken. Na de les is er nog gelegenheid om te borrelen en te
babbelen. Begin het jaar goed
met qualitytime voor jou en je
partner! Salsalessen zijn leuk en
ontspannend. Er zijn beperkte mogelijkheden voor dames
alleen. Wanneer je belangstelling hebt, kom dan gewoon naar
de eerste les dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen doen.
We kunnen helaas geen garantie geven dat we een mannelijke
partner voor je hebben maar we
gaan ons best doen. Mannen alleen: komt allen, jullie zijn erg gewenst!! 
Daarnaast kun je ook salsafeesten gaan bezoeken als je wat les-

sen hebt gehad, dit zijn heerlijke,
feestelijke avonden, een prima
aanvulling op een gezellig weekend.
Er zijn op de zondag 3 groepen:
intermediate 2, beginners 1 en
beginners 2. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de site: www.dansenpartycentrumcolijn.nl.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 19 december vond de laatste klaverjasavond van dit jaar in de Schutse
plaats waaraan door 47 enthousiaste liefhebbers werd deelgenomen. De overwinning ging deze avond naar Krijn Voorn met
een totaal van 7265 punten. Als
tweede viel net als vorige week
wederom Cor de Beer in de prijzen. Zijn totaal totaal bedroeg
deze keer 7131 punten. Hans
Heere wist met 7098 punten beslag te leggen op de derde prijs.
Dan de poedelprijs. Deze kwam
deze avond met 5242 punten in
het bezit van Tineke de Munk. Als
troost zal haar hiervoor dan ook
op de eerstvolgende kaartavond
een flesje wijn van uitzonderlijke
kwaliteit worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig ver-

zorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Gerard Compier, Klaas Post, Herman de Jong
en Johan Zeldenthuis terwijl de
cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, gewonnen
werden door Kees de Kuiper, Joke
Veenhof, Corrie Compier en Jan
de Kuijer.
De overheerlijke flessen wijn
kwamen deze avond in het bezit van Dora van der Steen, Hans
Heere, Ploon Slof en Fred Witsel.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd. Verder ging niemand met
lege handen naar huis. Alle deelnemers werden namelijk getrakteerd op een plant en een tas met
lekkernijen.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 9 januari 2020 in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

