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Op maandagavond 16 januari zal hij 
bij Fotoworkshop De Ronde Venen 
veel van zijn beelden laten zien én ons 
inzicht geven in hoe deze foto’s tot 
stand zijn gekomen. De foto bij dit 

artikel is een goed voorbeeld van zijn 
werk, dat zich kenmerkt door eenvoud 
en verstilling. Hij zal deze avond 
vertellen over een andere manier van 
kijken, abstractie en minimalisme (of 

eenvoud, zoals hij zelf zegt). Boven-
dien zal hij ingaan op de technische 
aspecten van o.a. het werken met 
lange sluitertijden. Heeft u interesse in 
deze bijzondere manier van fotogra-
feren, dan bent u van harte welkom 
op 16 januari a.s. vanaf 19.30 uur in de 
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis. 
De presentatie start om 19.45 uur. 

De Ronde Venen - Wilco Dragt is een gerenommeerd fotograaf die al vele 
prijzen heeft gewonnen met zijn bijzondere foto’s van vooral land-
schappen en architectuur.

Presentatie door Wilco Dragt bij 
Fotoworkshop De Ronde Venen

Foto: ‘Walking into the sea’ © Wilco Dragt

Taalcoaching door 
VluchtelingenWerk
De Ronde Venen - Wie kent Vluchte-
lingenWerk niet? Deze organisatie 
doet in Nederland veel mooi werk voor 
vluchtelingen en statushouders (de 
“nieuwe Nederlanders”). Meestal wordt 
het werk door vrijwilligers gedaan. In 
Mijdrecht is de afdeling Vluchtelingen-
Werk De Ronde Venen gevestigd op de 
Nijverheidsweg. VluchtelingenWerk De 
Ronde Venen is actief op de volgende 
terreinen: Maatschappelijke begelei-
ding (MB) van statushouders die in 
onze gemeente (komen) wonen, vanaf 
het moment dat hen een woning 
wordt toegewezen in de gemeente. 
Juridische begeleiding (JB) van status-
houders en hun MB. Budgetcoaching 
(BC) van statushouders die daarvoor 
door de MB worden voorgedragen. 
Taalcoaching (TC) voor statushouders, 
een traject dat liefst binnen 2 
maanden na vestiging in de gemeente 
wordt gestart.

Taalcoaching 
VluchtelingenWerk wordt door de 
gemeente De Ronde Venen ingehuurd 
voor de begeleiding van statushou-
ders. Dit voor een periode van 14 

maanden met wekelijks een bijeen-
komst van 1,5-2 uur. In principe start 
de taalcoaching binnen 2 maanden na 
vestiging in de gemeente. 

Wat houdt Taalcoaching in?
Een taalcoach geeft in principe géén 
taalles; de cliënten (we noemen ze ook 
wel taalmaatjes) hebben vaak in het 
AZC al les in de Nederlandse taal 
gekregen, en dat wordt voortgezet 
door andere taalaanbieders in onze 
gemeente. Een taalcoach is een 
vertrouwenspersoon die zijn/ haar 
taalmaatje bijstaat op het terrein van 
taal én sociaal. Als een cliënt graag wat 
ondersteuning bij de taallessen wil, 
dan helpt de taalcoach met behulp 
van de taalboeken van de opleiding, 
materiaal van VluchtelingenWerk of 
materiaal van de bibliotheek. Maar ook 
alle zaken die van belang zijn voor 
sociale integratie van de cliënt (waarbij 
de taal een rol speelt) kunnen onder-
deel zijn van de taalcoaching. Een paar 
voorbeelden: Hulp bieden bij het 
contact met school over de kinderen; 
Praten over typisch Nederlandse 
gebruiken en gewoonten; Een wande-

ling maken, waarbij een gesprek in het 
Nederlands wordt gevoerd; Samen een 
gerecht maken, bijvoorbeeld uit het 
land van herkomst of een typisch 
Nederlands gerecht. In de eerste 
weken van de coaching worden de 
doelstellingen van de taalcoaching 
besproken: wát wil het taalmaatje 
bereiken op de gebieden taal en 
sociaal? De taalcoach kan gebruik 
maken van het uitgebreide aanbod 
aan interne trainingen van Vluchtelin-
genWerk. Trainingen op veel terreinen, 
zowel live als online, zijn voor hen 
kosteloos bij te wonen. En uiteraard is 
er ook steun vanuit VluchtelingenWerk 
in de vorm van materialen, contact 
met andere taalcoaches en begelei-
ding van de coördinator en teamleider. 

Relatie tussen taalcoaching en 
maatschappelijke begeleiding
De maatschappelijke begeleiding van 
VluchtelingenWerk heeft gewoonlijk 
meerdere cliënten onder de vleugels. 
De maatschappelijk begeleider maakt 
al kennis met de “nieuwe Ronde 
Veners” als ze nog in het AZC 
verblijven. Bij de oplevering, inrichting 
en voorzieningen van de woning staan 
ze de cliënten bij. Contacten met de 
gemeente, leveranciers van energie en 
water, verzekeringsmaatschappijen en 

banken worden door de maatschap-
pelijke begeleiding uitgevoerd. De 
taalcoach houdt zich dus niet met 
bovenstaande zaken bezig, al is er 
(eventueel via de coördinator) wel 
contact tussen de maatschappelijk 
begeleider en de taalcoach.

Terugkoppeling
De taalcoach koppelt zijn bevindingen 
en voortgang van het taalcoachings-
traject terug naar de coördinator taal-
coaching. In het gehele traject vindt 3 
keer een evaluatie plaatst, waardoor 
eventuele bijsturing of herplaatsing 
(soms is de “klik” tussen taalmaatje en 
taalcoach er niet) kan worden uitge-
voerd. Op basis van de laatste evalu-
atie wordt de gemeente geïnformeerd 
over de bereikte doelen met de cliënt. 
Dat is voor de gemeente een onder-
deel van de totale eisen van inburge-
ring, of (voor niet inburgeringsplich-
tige burgers) basisinformatie voor 
werk en uitkering. Ook kan uit de 
laatste evaluatie blijken dat de 
gestelde doelen tijdens de taalcoa-
ching (nog) niet voldoende zijn 
bereikt. In dat geval zal door de team-
leider of de coördinator taalcoaching 
van VluchtelingenWerk contact 
worden opgenomen met de biblio-
theek. De bibliotheek kan dan de 

cliënt bij andere taalaanbieders in De 
Ronde Venen plaatsen.

Aanmelding als taalcoach bij Vluch-
telingenWerk in De Ronde Venen 
We hebben dringende behoefte aan 
mensen die hulp willen bieden en 
bereid zijn om wekelijks 2 uur te 
besteden aan het bieden van hulp van 
onze “nieuwe inwoners”. Voor meer 
informatie: neem contact op met Peter 
Hooftman (coördinator taalcoaching) 
of met de teamleider Elanor Merrill:

Vluchtelingenwerk De Ronde Venen 
Nijverheidsweg 16, Mijdrecht, tel. 0297-
283605, phooftman@vluchtelingen-
werk of emerrill@vluchtelingenwerk.nl

Wie mist hem?
Wilnis - Kleine step, blauw en 
goudkleurig. Gevonden op gara-
geplein bij Ten Brinkplantsoen in 
Wilnis. Wie mist hem? 
Bel: 06-53508799

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 13 januari is er 
weer de maandelijkse bingo van 
de lijnkijkers in de kantine van 
Argon. .De zaal gaat open om 
19.30 uur en de eerste ko�  e of 
thee is gratis. De hoofdprijs deze 
maand is een envelop trekken 
met €100, €125, €150 of €175.
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Regio - Zondagmiddag genoot het 
publiek van de Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU) in de 
Schutse van het Nieuwjaarsconcert 
door de vijf blazers van het Amster-
dam Wind Quintet. Met originele
en voor blazersensemble bewerkte 
composities van Boheemse com-
ponisten bezorgden ze de ruim 
honderdvijftig muziekliefhebbers
in de volle zaal een fantastische 
middag.
De leden van het kwintet zijn jonge 
professionele blazers met verschil-
lende nationaliteiten. Ze werken 
freelance, zijn verbonden aan 
orkesten of zijn als docent actief.
Vier jaar geleden stonden ze ook op 
het SCAU-podium, al is de samen-
stelling van het kwintet wat veran-
derd. Nu waren de spelers Tim 
Wintersohl (�uit), Kees van der Harst 
(klarinet), Marije Clemens (hobo), 

James Aylward (fagot) en Margreet 
Mulder (hoorn).

Moldau stroomt ook overtuigend 
in kleine bezetting
Sinds 2006 is het kwintet een hecht 
ensemble waaraan je kunt horen dat 
ze perfect op elkaar zijn ingespeeld. 
Ook in veranderende combinaties. 
Gelukkig zijn van veel composities 
voor grote bezettingen, zoals voor 
symfonieorkest, goed klinkende 
bewerkingen voor kleine ensembles 
zoals een blaaskwintet gemaakt.
Zo’n geslaagde bewerking klonk 
meteen als openingsstuk: de 
bekende ‘Moldau’, uit de orkestsuite 
‘Mijn Vaderland’ van de Tsjech 
Bedrich Smetana.
Met hun meesterlijke vertolking 
bevestigden de vijf voortre�elijke 
muzikanten weer eens dat werken 
die zijn geschreven voor een grote 

symfonische bezetting niets aan 
zeggingskracht en schoonheid 
hoeven te verliezen als een vinding-
rijke arrangeur ze voor een klein 
ensemble instrumenteert. Daardoor 
kon ook de Moldau zich zondag-
middag in de Schutse via liefelijke 
stroompjes in de �uit en de hobo 
meeslepend ontwikkelen tot de 
woeste watermassa die het voluit 
spelende kwintet met de geweldige 
basis in de fagot en de hoorn haast 
buiten zijn Boheemse oevers liet 
treden. Van Bachs tijdgenoot Zelenka 
werd in kleinere bezetting de twee-
delige Sonate nummer 2 gespeeld. 
Geen twee hobo’s, zoals in de 
oorspronkelijke versie, maar een 
versie voor �uit en hobo, met de 
fagot als al even welluidend funda-
ment in dit �jnzinnig uitgevoerde 
trio.

Lof voor toelichtingen
Om beurten gaven kwintetleden een 
toelichting op de stukken. Hoboïste 
Marije Clemens bijvoorbeeld deed 
dat heel informatief door te vertellen 
waar het ‘Lied aan de maan’ uit de 
opera ‘Rusalka’ van Antonin Dvorak 
over gaat. Luisteraars van Radio 4 
kennen het lied in de oorspronkelijke 
versie voor sopraan en orkest. De 
hoboïste en haar muzikale partners 
lieten horen dat de fraaie melodie 
die de sopraan, met tekst, op het 
operatoneel zingt instrumentaal 
uitgevoerd op de hobo niets aan 
schoonheid verliest.
Na de pauze ging het kwintet verder 
met liedbewerkingen. Nu was Gustav 
Mahler aan de beurt. Die bewerkte 
ook zelf al menige compositie voor 

verschillende bezettingen, zoals 
liederen met pianobegeleiding 
waarvan hij ook een versie met 
orkest maakte. De componist zou 
zeker tevreden zijn geweest over
de deze middag vertolkte drie, 
smaakvol gearrangeerde, bewer-
kingen van drie liederen uit de cyclus 
‘Des Knaben Wunderhorn’. Het gril-
lige, zoals in de klarinet pakkend 
neergezette, karakter van de 
liederen, werd door de musici raak 
getro�en.
Met het Kwintet in D opus 91 
nummer 3 van Anton Reicha werd 
het concert besloten. Dat was een 
goede keuze, want je kon horen dat 
Reicha in de vroege negentiende 
eeuw een specialist was op het 
gebied van de blaasmuziek voor 
kleine bezetting. De kwintetleden 
konden alle vijf gloriëren in het 
aangenaam klinkende, goed 
geschreven werk. Stilletjes herken-
baar was dat Reicha zelf de �uit 
bespeelde, waardoor Tim Wintersohl 
van de oude componist kennelijk 
nog wat leuke virtuoze extra noten 
in zijn �uitpartij cadeau had 
gekregen.
Als toegift na het stevige slotapplaus 
klonk, hoe kon het anders op een 
Nieuwjaarsconcert, Strauss’ ‘An der 
schönen blauen Donau’.

Op zondag 19 februari presenteren 
sopraan Francine Vis (mezzo-
sopraan), Helena Basilova (piano)
en Eva van Grinsven (saxofoon)
bij de SCAU in de Schutse het lied-
programma ‘Frauen, Liebe und 
Leben’, met liedkunst van Schumann, 
Brahms en Bizet.
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Succesvol Nieuwjaarsconcert 
door Amsterdam Wind Quintet

COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de 
Ronde Venen & Uithoorn.
IVN richt zich op natuureducatie.
Voor meer informatie: kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

Haat en liefde in de 
polder komen en 
gaan in stilte…
Ze horen bij de winter. Vaak in oktober 
maar toch zeker in november komen 
ze aan uit Scandinavië of Siberië: de 
smienten. Die aankomst heb ik nooit 
gezien. Blijkbaar komen ze bij voor-
keur in de nacht.
Maar op een ochtend hoor ik opeens 
hun ge�uit. Dan zijn ze er, niet een 

paar maar honderden. Ze zitten bij 
elkaar in het weiland, zonder veel 
drukte. Tot de herder komt. “Die 
eenden eten meer dan vijf koeien” 
zegt onze buurman altijd. Als boer 
heeft hij een hekel aan ze. Daarom 
stuurt hij af en toe zijn herder het 
weiland in. Ruim voordat die bij de 
smienten is aangeland zijn ze al opge-
vlogen. En dan hoor je in de wijde 
omtrek het prachtige ‘wiep wiep’ van 
de mannen. De enorme groep cirkelt 
wat rond en besluit zorgvuldig 
wanneer ze weer zullen landen en 
waar.
Elk jaar komen grote aantallen 
smienten naar ons land, de laatste 
jaren zo’n 900.000. Natuurlijk, de 
meeste smienten gaan naar de 
wadden of de kust. Maar ook bij ons 

zijn er veel te zien. Soms duizenden 
tegelijk in de Groene Jonker.
In de tocht naast onze tuin zijn ze met 
ongeveer 200. Ze houden van gras, 
vooral wat verder in het seizoen als
ze energierijk voedsel nodig hebben. 
Geen wonder dat onze buurman niet 
van ze houdt: ze eten 300 gram per 
dag, elke dag weer. Maar dapper als
ze zijn blijven ze hun vluchten maken, 
�uitend om te overleggen lijkt het 
wel. En ze strijken dan neer op een 
ander weiland waar geen herder blaft.
Smienten zijn mooi: de prachtige 
bruine kop van de man, het ingetogen 
verenkleed van de vrouw. De buur-
man noemt ze terecht eenden:
ze horen nu eenmaal bij die familie. 
Maar ze gedragen zich zoveel indruk-
wekkender dan de watervogels die wij 

meestal eenden noemen: niet dat 
onnozele gekwaak maar prachtig 
�uittonen. En hun groepsdynamiek bij 
het opvliegen en landen doet denken 
aan slim samenwerken. De smient wil 
eigenlijk op een gans lijken en niet op 
een eend: hij loopt als een gans, zijn 
snavel is kort en hoog als die van een 
gans.
Zien we nu ieder jaar dezelfde 
smienten? Niet helemaal: ze komen 
terug waar ze wisten dat het goed 
was. Dat leren ze ook van hun ouders. 
Want de meeste smienten worden 
niet ouder dan drie jaar. Dus elk jaar is 
1 op de drie trekkers een nieuweling.
Smienten trekken over lange 
afstanden. Soms, midden in de winter, 
komt daar nog een paar duizend kilo-
meter bij. Want als het vriest moeten 

de smienten op hun vet teren. En dat 
houden ze niet langer dan drie dagen 
vol. Duurt de vorst langer, dan trekken 
ze – ook weer stilletjes – tijdelijk naar 
het zuiden, daar is genoeg te eten.
En in maart of april vertrekken ze ook 
weer in stilte: op een ochtend zijn ze 
er niet meer...
Catherine

De Ronde Venen - Op zondag-
middag 15 januari komen zes jonge 
Oekraïense musici tussen 14 en 23 
jaar oud naar Vinkeveen met een 
afwisselend programma met zang, 
viool- en klarinetmuziek. Maar uiter-
aard willen ze met dit concert ook 
nogmaals aandacht vragen voor
de verschrikkingen die in Oekraïne 
dagelijks plaatsvinden.
Deze talentvolle mensen studeren 
momenteel op het Sweelinck 
Conservatorium en op de Sweelinck 
Academie in Amsterdam. Sommige 
muzikanten hebben al grote concert-
ervaring en zijn winnaars van ver-
schillende internationale concoursen 
en festivals, zoals de zanger Mykola 

Poplavski (de Eerste Prijs op het 
Muziek Festival in Londen).
De andere artiesten zijn: Ilya Kurovski 
(viool), Anastasiia Bohodysta (piano), 
Khrystyna Kalina (viool), Oleksandr 
Tymkiv (klarinet) en Solomya 
Nedbalo (viool). Solomya is de 
jongste deelnemer van het concert 
en woont sinds een half jaar, samen 
met haar moeder en haar zus, in 
Vinkeveen.
Dit concert is het tweede in de reeks 
van drie, die ‘Klassiek in De Ronde 
Venen’ in Gereformeerde kerk De 
Morgenster organiseert. Het adres
is Herenweg 253 in Vinkeveen.
Aanvang 14.30 uur, de zaal is open 
vanaf 14.15 uur. Met pauze.

Kaarten kunnen besteld worden via: 
www.klassiekinderondevenen.nl.
Telefoon 06 - 209 17 312.

Kinderen tot 16 jaar hebben gratis 
toegang. Volwassenen betalen 15 
euro.

Jong Talent uit Oekraïne
in concert in Vinkeveen
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De Kwakel - Op 3 januari 2023 heeft 
het orkest van KnA Uithoorn een 
mooi en sfeervol concert gegeven.
Het orkest speelde een gevarieerd 
programma, zoals ‘The Five Conti-
nents’, ‘Give Me Some Funk’, ‘Cele-
bration Time’ en ‘We Are Family. Dit 
laatste werd door onze dirigent Dick 
Hesselink tot ons lij� ied gebombar-
deerd. Het orkest werd afgewisseld 
met kleine ensembles die hun
ingestudeerde muziek ten gehore 
brachten. Vooral het mooi 
gespeelde stuk van Franny met 
dwars� uit en Ingrid met de piano 
werd door het publiek goed 
gewaardeerd.
Een volle zaal en een enthousiast 
publiek gaven het geheel een warm, 

vrolijk en verbindend karakter.
Ook werd jubilaris Huub Rijnbeek, 

die al 65 jaar lid is van KnA, gevierd 
met een bos bloemen en een 
speldje. Dit maakte alles bij elkaar 
een zeer geslaagde en muzikale 
avond die zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Uithoorn - Een tatoeage betekent 
vaak meer voor de drager dan een 
mooi plaatje. Er schuilt meestal een 
bijzonder verhaal achter. Chris Tref-
fers fotografeerde meer dan dertig 
mensen uit het hele land met hun 
tatoeages en liet hen hun verhaal 
vertellen. De verhalen zijn emotio-
neel, dramatisch en hoopgevend.
Hij bundelde de foto’s met de ver-
halen in zijn boek ‘Tattoo verhalen’. 
Woensdag 18 januari komt hij 
vertellen over zijn verhalende foto-
boek bij Geniet aan de Amstel. Chris 
was werkzaam in de IT en had meer-
dere managementfuncties. Na zijn 
pensionering heeft hij zijn hobby 

fotograferen intensiever opgepakt. 
Hij is lid van de Fotokring en heeft 
diverse exposities gehad. 
Tijdens deze avond zal ook Nikky van 
Trappen aanwezig zijn. Zij is tattoo-
artist en heeft al diverse tattoos 
gezet. Ook haar visie is dat een tattoo 
een verhaal verteld. Samen met haar 
collega’s van The Art Collectors 
maken ze ieders persoonlijke verhaal 
graag met zorg en aandacht visueel. 
De avond wordt georganiseerd door 
het Boek- en SchrijfPlatform dat 
lokale auteurs graag de kans geeft 
zijn of haar boek te promoten.
De avond begint om 19.30 uur bij 
Geniet aan de Amstel. De kosten zijn 

twee euro, inclusief een kopje ko�  e 
of thee. Iedereen is van harte 
welkom.
Graag van tevoren opgeven bij 
connyvos-schouten@hotmail.com. 

RICK FM
Zondag ‘Sport & Co’, 11.00 - 13.00 uur, o.a.
interview met de 21-jarige Amstelveense 
wielrenner Enzo Leijnse. In het DSM-team 
veroverde hij in 2022 een bronzen plak 
op het NK tijdrijden.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

De Kwakel - Tavenu is het jaar
goed begonnen met het nieuwjaars-
concert op zaterdagavond 7 januari 
in het Dorpshuis in De Kwakel.
Het orkest van Tavenu speelde onder 
leiding van dirigent Thomas Piet een 
aantal prachtige concertstukken, 
zoals het favoriete ‘Ross Roy’ en
‘A Tribute to Elvis’. Daan Bartels 
verzorgde de presentatie en zong 
mee met ‘Het Dorp’ en ‘Happy New 
Year’ van ABBA. Ook op dit lied had 
Daan weer een toepasselijke Neder-
landse tekst gemaakt. Ook las hij 
enkele van zijn eigen gedichten voor. 
Na een toost op het nieuwe jaar 
klapte het publiek enthousiast mee 
met de Radetsky mars.

Nieuwjaarsconcert goede 
muzikale start met Tavenu

Succesvol nieuwjaarsconcert  
van KnA Uithoorn

De verhalen achter een tattoo

Uithoorn / De Kwakel - Onder het 
motto ‘Jouw gemeente, jouw zaak’ 
biedt gemeente Uithoorn ook in 
2023 gratis de cursus ‘Politiek Actief’ 
aan. Deelnemers leren debatteren en 
e�  ciënt invloed uitoefenen op de 
lokale politiek. De afgelopen jaren 
was deze cursus erg populair en zat 
het ook snel vol. “Je kunt zien dat het 
er toe doet wat er in het gemeente-
huis gebeurt. Diverse inwoners die 
nu betrokken zijn bij een lokale poli-
tieke partij of zelfs raadslid zijn 
geworden, hebben ook deze cursus 
gevolgd!”, zegt burgemeester
Pieter Heiliegers, voorzitter van
de gemeenteraad.

Cursus Politiek Actief
De cursus ‘Politiek Actief’ gaat

21 maart 2023 van start en bestaat 
uit vijf bijeenkomsten met elk een 
eigen thema. Naast theoretische 
kennis, komen ook vaardigheden 
zoals debatteren en lobbyen bij de 
gemeente aan de orde.
Gastdocenten geven presentaties en 
uiteraard worden ook lokale politici 
en bestuurders uitgenodigd om 
ervaringen uit de praktijk te laten 
horen. Als afsluiting van de cursus 
bezoeken de deelnemers een 
raadsvergadering.

Voor wie
De cursus ‘Politiek Actief’ is bedoeld 
voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar nog 
niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. Daarnaast is de cursus 

ook zeer geschikt voor inwoners die 
willen weten hoe zij meer invloed 
kunnen uitoefenen op de lokale 
besluitvorming. Maar ook degene 
die gewoon nieuwsgierig is en wel 
eens wil weten hoe die lokale poli-
tiek nu eigenlijk werkt, is van harte 
welkom!

Ervaringen
In 2021 is deze cursus ook georgani-
seerd en zeer positief ontvangen.
De cursus zat snel vol en een aantal 
deelnemers is aan de slag gegaan bij 
een politieke partij.
“Goede verdeling van de onder-
werpen, leuke sfeer en veel ruimte 
voor het stellen van vragen“.
 “Ik heb me geen moment verveeld 
en werd ik in elke sessie getriggerd 
tot het stellen van vragen.”
Aldus enkele enthousiaste deel-
nemers van de cursus ‘Politiek Actief’ 
in 2021.

Gratis cursus Politiek Actief voor
inwoners Uithoorn en De Kwakel
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Regio - ‘Uithoorns Mooiste – de
loop’ vindt na drie jaar weer op de 
vertrouwde laatste zondag in januari 
plaats. Nadat de loop i.v.m. corona 
het afgelopen jaar uitgesteld moest 
worden naar 24 april, wordt het 
evenement nu op zondag 29 januari 
gehouden. ‘Uithoorns Mooiste’ is een 
van de wedstrijden van het Zorg en 
Zekerheidcircuit.
Door werkzaamheden aan een aantal 
wegen in Uithoorn en de aanleg van 
de trambaan is het parcours op de 
lange afstanden enigszins gewijzigd. 
Door de medewerking van de 
busmaatschappijen kunnen de 
lopers zonder problemen de 
busbaan oversteken en daarmee is 
het parcours voor lopers nog interes-
santer en veiliger geworden.

G-run
Op 24 april wordt traditioneel gestart 
om 10.15 uur met de G-run, een 
grote groep Specials die op de dins-
dagavond bij AKU trainen, worden 
weggeschoten voor de 1 kilometer. 
Een aantal met ondersteuning van 
een vrijwilliger en sommigen maken 
gebruik van de racerunner, een 
prachtig hulpmiddel. Een aantal 
Specials hebben een dergelijke 
conditie opgebouwd dat ze aan
de 5 kilometer meedoen.

Kidsrun
Voor de jeugd t/m 11 jaar is er een 
AH Jos van den Berg kidsrun, ofwel 
de GeZZinsloop over 1 kilometer. De 
start daarvan is 10.30 uur. Het is een 

GeZZinsloop omdat ouders of opa of 
oma mee kunnen lopen met de 
jongste groep kinderen die mee 
willen doen. Prijzen voor de eerste 
drie jongens en meisjes in de leeftijd 
tot en met 8 jaar en hetzelfde voor 
de groep van 9 t/m 11 jaar. Voor alle 
kinderen ligt aan de �nish een mooie 
medaille klaar en een goodybag.

Wedstrijdlopen
Om 11.00 uur wordt gestart met de 
eerste lange afstand, de van Schie
5 kilometerloop.
Snel daarna, om 11.05 uur starten de 
twee langste afstanden tegelijk, de 
AA Sloop 10 kilometerloop en de 
Takii 10 Engelse Mijlen.

Extra prijs voor de winnaars
van de Takii 10 Engelse Mijlen
Voor de winnaars bij de dames en
de heren op de 10 Engelse Mijlen ligt 
een hele mooie extra prijs klaar: een 
tegoedbon van € 250,- voor een 
verblijf in een vakantiehuisje op
een prachtig park op de Veluwe,
de IJsvogel.

Organisatie
De start/�nish van alle afstanden 
vindt plaats op het grote plein op 
sportpark de Randhoorn voor het 
clubhuis van Legmeervogels.
Onderweg zijn er voldoende drank-
posten en na a�oop is er water, fruit 
en een mooie herinnering aan de 
loop.
Er zijn voldoende kleedkamers met 
douchegelegenheid en tevens zijn er 

voldoende toiletfaciliteiten.
Waardevolle spullen kunnen in 
bewaring worden gegeven.

Parkeren en loopbrug
Op deze dag is er meer dan vol-
doende parkeergelegenheid voor 
alle atleten en bezoekers. Naast de 
grote parkeerplaatsen op sportpark 
de Randhoorn kan er geparkeerd 
worden langs de Noorddammerweg 
en bij een aantal bedrijven langs 
deze weg. Om te voorkomen dat 
atleten en toeschouwers een grote 
afstand moeten lopen naar de start/
�nish is er door de �rma van Schie, 
specialist in grond- weg- en water-
bouw, een loopbrug over de sloot 
gelegd.

Voor- en na-inschrijven
Van te voren inschrijven voor één van 
de langere afstanden heeft de voor-
keur. Dat kan via www.inschrijven.nl. 
Je kunt op de dag van de loop je 
startnummer en chip direkt ophalen 
in de kantine van Legmeervogels op 
het sportpark. Je kunt je natuurlijk 
ook op de dag van de loop zelf 
inschrijven vanaf 9.00 uur.

Teambattle
Naast de individuele deelname aan 
Uithoorns Mooiste is er de mogelijk-
heid om als lid van een team mee te 
doen aan de loop. Je kunt je als team 
voor alle lange afstanden, 5 km,
10 km en 10 EM, opgeven voor de 
Teambattle. Een team bestaat uit 
minimaal vier en maximaal zes deel-
nemers. De tijden van de vier eerst-
aankomenden van een team tellen 
mee voor de einduitslag. Als lid van 
een team meld je je individueel aan 
via www.inschrijven.nl, het team 
meldt zich aan bij de organisatie
via contact@uithoornsmooiste.nl.
Aan deelname als team zijn € 10,– 
aan kosten verbonden. Daarvoor 
ontvangen alle leden van het team 
een foto van het team die vooraf-
gaand aan de loop wordt genomen.
Wie kunnen meedoen aan de team-
battle? een groep vrienden/vrien-
dinnen/buren, loopmaatjes, sport-
teams van een vereniging, bedrijven, 
etc.
Actuele informatie over
de loop kunt u vinden op
www.uithoornsmooiste.nl. 

Uithoorns Mooiste – de loop 
weer in januari

Regio - Ben jij zoek naar een leuke 
sport? Ben jij op school ook gek op 
slagbal? Of wil je gewoon goed leren 
gooien, hard kunnen slaan en lekker 
kunnen rennen? Dan ben je van harte 
welkom om drie keer geheel vrijblij-
vend mee te trainen met een van onze 
teams. Dan kan je  kijken of beeball, 
honkbal en/of softbal ook iets voor 
jou is! De trainingen zijn allemaal in 
Uithoorn en je kunt al vanaf 5 jaar 
meedoen met de trainingen (en 
wedstrijden). Thamen heeft jeugd- 
(meisjes en jongens) en senioren-
teams (dames en heren) in alle leef-
tijdsgroepen, maar ook op vele 
niveaus en dus genoeg mogelijk-
heden om in te stromen. Neem ook 
rustig een vriendje of vriendinnetje 
mee, als dat de eerste stap makkelijker 
maakt. Honkbal, softbal en beeball 
voor de allerkleinsten zijn leuke team-
sporten waarbij iedereen zich ook 
heel goed individueel kan ontwik-
kelen. Het enige wat je nodig hebt
zijn gympen en een trainingsbroek. 
Thamen zorgt voor alle andere materi-

alen. Ook als je je handschoen weer 
van zolder wilt halen, of toe bent aan 
een nieuwe uitdaging, dan zijn er bij 
Thamen veel mogelijkheden. Op dit 
moment trainen wij in voorbereiding 
op het seizoen 2023 in De Scheg en
de sporthal van de Brede School.
Twijfel je over je leeftijd en of het nog 
wel kan? Honk- en softbal kan je ook 
op latere leeftijd nog heerlijk spelen 
daar er weinig lichamelijk contact is 
tussen de spelers/speelsters.
Wil jij ook gratis en geheel vrij-
blijvend drie keer kennismaken met 
honkbal, softbal, beeball of mixed 
slowpitch? Stuur dan een e-mail
met je naam en leeftijd naar info@
thamen.info of stuur een app/bel
naar 06 - 1607 2728 en er wordt snel 
contact opgenomen.

Kom lekker meetrainen bij Thamen

Regio - Op de eerste donderdag-
morgen van het nieuwe jaar was het 
de wedstrijdleider Gerard Prager en 
Lotte Minderheid die voor een groot 
spektakel zorgde. Zij namen met heel 
veel plezier, en volkomen terecht, de 
eerste plaats mee naar huis, inclusief 

een prachtige score van maar liefst 
66,48%. Daar konden Wies Gloude-
mans en Henk Stolwijk met stijgende 
verbazing naar kijken, om uiteindelijk 
met groot verschil de tweede plaats 
met 54,56% te bezetten. De derde 
plek ging naar het stabiel spelende 
paar Els van Wijk en Alice Oosten-
dorp met een score van 53,50%.

ABC bridge

Regio - 2023 werd begonnen met de 
vierde avond viertallen. De teams van 
Francis Terra en Ben ten Brink zetten 
hun goede voornemens gelijk om in 
daden door met respectievelijk 20 en 
18 punten als eerste en tweede te 
eindigen. Daardoor liepen ze in op
de twee leidende teams, van Cora de 
Vroom en Kees Visser die beiden op 15 
punten uitkwamen. De tussenstand na 
vier wedstrijden is nu: Team de Vroom 
op één met een totaal van 54 punten, 
team Visser twee met 46 en de teams 
van Ten Brink en Terra delen plek drie 
met 42 punten. De meeste achtervol-
gers zitten echter dichtbij waarvan 
team Lefebre 40, team Kroes 39 en 
team Schavemaker 36 punten hebben 
en team Greven met 21 punten de 
rijen sluit. Met nog twee avonden te 

gaan is er voor de meeste teams dus 
nog van alles mogelijk. Van de paren 
die een viertal vormen wordt ook een 
aparte zogenaamde Butlerscore bijge-
houden. Hierbij hebben Geke Ludwig 
& Margo Zuidema met 32 punten het 
voortouw genomen gevolgd door 
Francis Terra & Jaap Ludwig met 24.5. 
Heleen & Mees van der Roest staan 
keurig derde met 24, net voor Joop 
van Delft & Ruud Lesmeister die tot nu 
toe 23 punten verzamelden. Nieuws-
gierig geworden naar deze bijzondere 
bridgetak? Kom dan meedoen bij 
Bridgeclub De Legmeer. Elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in sporthal 
De Scheg Arthur van Schendellaan 
100a in Uithoorn. Voor alle inlichtingen 
het secretariaat: e-mail: gerdaschave
maker@live.nl, telefoon 06 - 8337 1540.

Bridgeclub De Legmeer

Regio - Zaterdag 14 januari  2023 is 
het dorpshuis het strijdtoneel voor 
het ‘Open De Kwakel 501 single dart 
toernooi’. Net als voorgaande jaren is 
het een gemengde wedstrijd. Dus 
heren en dames strijden om dezelfde 
titel. Deelname kost 5 euro. De in-
schrijving start om 12.00 uur en de 

wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor 
meer inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Pieter Langelaan: 06 - 
1143 4716. De ActiviteitenCommissie 
van het dorpshuis hoopt  14 januari 
vele darters en bezoekers te 
begroeten. Het adres is:  Dorpshuis 
‘De Quakel’, Kerklaan 16  te De Kwakel.

Open De Kwakel darttoernooi

Uithoorn - De eerste klaverjas 
(-middag deze keer) was een gezellig 
samenzijn met ruim 40 deelnemers. 
Een goed teken voor de toekomstige 
klaverjasavonden? We kijken eerst nog 
even terug naar de klaverjasavonden: 
er is acht keer op de vrijdagavond ge-
klaverjast en er zijn ook acht verschil-
lende winnaars geweest: Tinus Smit 
7174 punten. Dora vd Steen 7309 
punten. Jan Zeldenthuis 8229 punten. 
Carola 7088 punten. Gonny Kuipers 

7224 punten. Ida Ross 7290 punten. 
Kees de Kuier 7253 punten. Ina Hoek-
stra 6949, en bij deze winnaars voegen 
wij nu dan ook de winnaar van afge-
lopen zaterdagmiddag, Maus de Vries 
met 7566 punten. Dus nu negen keer 
gespeeld en negen verschillende 
winnaars! Op de tweede plaats afge-
lopen zaterdag is geëindigd Wim Balk 
met 7282 punten. De derde prijs is 
gegaan naar Harry van Schaik met 
6944 punten. De pechvogelprijs afge-

lopen zaterdag is gegaan naar Adri Bon 
met 5032 punten. Hij schaart zich bij 
de eerdere winnaars van de pechvogel-
prijs zoals Jozef Lebesque 4806 punten. 
Herman de Jong 5237 punten. Wim 
Tjasma 4889 punten. Harry van Schaik 
4931 en later nog eens met 4734 
punten.  Thijs vd Jacht 5006 punten. 
Rig van Es 4924 punten en William 
Mayenburg 5457 punten. De volgende 
gelegenheid om bij Legmeervogels te 
komen klaverjassen is op vrijdagavond 
20 januari 2023. Dan worden de eerste 
kaarten geschud om 20.01 uur en ook 
dan is de alom geroemde  Gerrit Vink 
de wedstrijdleider. 

Gezelligheid troef bij 
Legmeervogels

Uithoorn - Voor het vijfde jaar op rij 
heeft tafeltennisvereniging V.D.O. 
Uithoorn een andere clubkampioen. 
De als tweede geplaatste Dion Slegt 
bevestigde zijn goede vorm van het 
najaarsseizoen en pakte de titel. 
Marco van der Wal was de verrassing 
van het toernooi en werd tweede. 
Oud clubkampioen en sterspeler van 

het eerste team, Martijn van Dijk, 
pakte het brons.
De clubkampioenschappen kende 
een deelnemersveld met 18 spelers, 
met daarbij vier voormalige club-
kampioenen zoals René van der Jagt, 
Martijn van Dijk, Richard Vos en de 
titelverdediger Leon Braacx. Na 
enkele voorrondes bleven er acht 

spelers over die konden dromen van 
de kruis�nales, met daarbij alle hoog-
geplaatste spelers. In poule A was er 
een verrassende tweede plek voor 
Marco van der Wal die in een lange 
partij van (jeugd)trainer/coach 
Richard Vos wist te winnen met 3-2. 
In poule B wist Lars Hoogland te 
winnen van uittredend kampioen 
Leon Braacx. Op onderling resultaat 
pakte Lars Hoogland zelfs de eind-

zege in de poule. Het gevolg was
een halve �nale tussen twee team-
genoten uit de tweede klasse en een 
halve �nale tussen de twee topfavo-
rieten uit de eerste klasse. Marco van 
der Wal en Dion Slegt wisten de 
tegenstanders (en teamgenoten in 
2023) te verslaan met respectievelijk 
3-0 en 3-1. De troost�nale tussen 
Martijn en Lars werd gewonnen door 
Martijn (3-1) voor de bronzen plak. 

De �nale begon met een sterke 
eerste game van Marco van der Wal, 
maar daarna gaf het voetenwerk, de 
snelheid van de rally en de spin van 
de bal het verschil in het voordeel 
van Dion Slegt (3-1).
V.D.O. 1, alsmede teams 2, 3, 4, begint 
het voorjaarsseizoen met een thuis-
wedstrijd tegen ASSV op 27 januari 
om 20.15 uur. Kijkers zijn van harte 
welkom en entree is altijd gratis.

Dion Slegt clubkampioen V.D.O.







G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Openingstijden gemeentehuis/Klant Contact Centrum
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn 
ook telefonisch bereikbaar.

Burgerzaken
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Afspraak maken
Voor de producten van Burgerzaken en KCC kunt u via de website 
een afspraak maken: www.uithoorn.nl/afspraak. U kunt ook bellen met 
(0297) 513 111 voor het maken van een afspraak.

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Heeft u vragen of hulp 
nodig, mail naar sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 
tijdens onze telefonische spreekuren van 9.00-10.30 uur van maan-
dag t/m vrijdag.

Locatie Info- en Adviespunt Uithoorn voor Elkaar
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Inloop: dinsdag 08.30-12.00 uur
Telefonisch via (0297) 303 044:
maandag, dinsdag en donderdag 09.00-12.00 uur 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu
Info: www.uithoornvoorelkaar.nu.

Financieel café
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.
Inloop: dinsdag 09.00-11.00 uur
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044. 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

WWW.UITHOORN.NL

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

De gemeente Uithoorn aange-
sloten is bij Startpunt Geldza-
ken om bewoners en onder-
nemers te helpen meer grip 
te krijgen op hun geldzaken? 
Startpunt Geldzaken stelt ano-
niem online geldplannen be-
schikbaar voor huishoudens 
in verschillende omstandig-
heden.
Het kan bijvoorbeeld uitkomst 
bieden voor mensen die meer 

geld over zouden willen hou-
den, in financiële problemen 
zitten, maar ook voor mensen 
die geld willen sparen voor de 
studie van (klein)kinderen. 
Ook zijn er plannen beschik-
baar voor jongeren, mensen 
die scheiden of met pensioen 
gaan, statushouders en on-
dernemers. De geldplannen 
geven praktische tips en hand-
vatten.

De geldplannen zijn te vinden via www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen	onder	het	kopje	‘online	geldplannen’.	
Het invullen van de plannen is gratis.

Gemeentemagazine 2023
Het gemeentemagazine heeft dit 
jaar	als	thema	‘Uithoorn	en	De	
Kwakel	in	ontwikkeling’.	Leuke	
achtergrondverhalen zoals Zeg 
maar	‘ja’	tegen	de	trouwambte-
naar en de Zilveren Schakels, 
maar ook serieuze onderwerpen 
zoals veiligheid staan in deze edi-
tie. Het magazine is huis-aan-huis 

bezorgd op alle adressen in de 
gemeente Uithoorn. Geen exem-
plaar ontvangen? Bel naar (0297) 
513 111 of kom langs tijdens onze 
openingstijden op het gemeente-
huis. Zoals u in deze gemeente-
pagina kunt lezen, is het gemeen-
tehuis in 2023 op de woensdag-
avond minder open. 

Aangepaste openingstijden 
avondopenstelling 2023
De	gemeente	Uithoorn	wil	graag	zo	effi	ciënt	mogelijk	werken	en	
heeft daarom opnieuw gekeken naar het zo optimaal inzetten van 
de beschikbare middelen om de inwoners zo goed mogelijk tot 
dienst te zijn. Het resultaat hiervan is dat de afdeling Burgerza-
ken en het Klant Contact Centrum (KCC) in 2023 niet meer iedere 
woensdagavond open zijn, maar op 10 woensdagavonden door 
het jaar. We willen dit zoveel mogelijk rond de schoolvakanties in-
plannen. Blijf ons volgen via de gemeentepagina en social media!

Vanaf 1 januari 2023 is het gemeentehuis 
open op de volgende tijden:
Maandag t/m donderdag: 08.30-17.00 uur
Vrijdag:  08.30-12.00 uur
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn 
ook telefonisch bereikbaar.

U kunt een afspraak maken via de website van de gemeente 
Uithoorn.	U	vindt	alle	informatie	bij	‘Adressen	en	openingstijden’	
onder www.uithoorn.nl/contact. U kunt ook bellen naar het alge-
mene nummer (0297) 513 111.

Gemeentehuis maandag 
16 januari later open
Ook kan het weleens gebeuren dat we een dag anders open zijn. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld op 16 januari. Het gemeentehuis is deze maan-
dag vanaf 12.00 uur open. Telefonisch is de gemeente dan ook vanaf 
12.00 uur bereikbaar. Het telefonische spreekuur van sociale zaken ver-
valt hierdoor. Wel kunt u uiteraard mailen naar sociaal.loket@uithoorn.nl. 
Voor algemene vragen kunt u mailen naar gemeente@uithoorn.nl.

Gratis cursus Politiek Actief 
voor inwoners Uithoorn en 
De Kwakel
Onder het motto “Jouw gemeente, jouw zaak” biedt gemeente Uit-
hoorn ook in 2023 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers le-
ren	debatteren	en	effi	ciënt	invloed	uitoefenen	op	de	lokale	politiek.	De	
afgelopen jaren was deze cursus erg populair en zat het ook snel vol. 
“Je kunt zien dat het er toe doet wat er in het gemeentehuis gebeurt. 
Diverse inwoners die nu betrokken zijn bij een lokale politieke partij of 
zelfs raadslid zijn geworden, hebben ook deze cursus gevolgd!”, zegt 
burgemeester Pieter Heiliegers, voorzitter van de gemeenteraad. 

Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief gaat 21 maart 2023 van start en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische ken-
nis, komen ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de ge-
meente aan de orde. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard 
worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om ervaringen 
uit de praktijk te laten horen. Als afsluiting van de cursus bezoeken de 
deelnemers een raadsvergadering.

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. Daarnaast is de cursus ook zeer geschikt voor inwoners 
die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale 
besluitvorming. Maar ook degene die gewoon nieuwsgierig is en wel 
eens wil weten hoe die lokale politiek nu eigenlijk werkt, is van har-
te welkom!

Ervaringen
In 2021 is deze cursus ook georganiseerd en zeer positief ontvangen. 
De cursus zat snel vol en een aantal deelnemers is aan de slag ge-
gaan bij een politieke partij. “Goede verdeling van de onderwerpen, 
leuke sfeer en veel ruimte voor het stellen van vragen“ “Ik heb me 
geen moment verveeld en werd ik in elke sessie getriggerd tot het stel-
len van vragen.” Aldus enkele enthousiaste deelnemers van de cursus 
Politiek Actief in 2021.

Aanmelden 
Aanmelden	kan	tot	en	met	10	maart	2023	bij	Hans	van	Leeuwen,	
raadsgriffi	er	van	Uithoorn,	via	griffi	e@uithoorn.nl.	Er	is	een	beperkt	
aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

21 maart 2023 Introductie, kennismaking en 
   algemene staatsinrichting

4 april 2023 Hoe werkt de gemeente(raad)?
18	april	2023	 Gemeentelijke	fi	nanciën	en	lobbyen	

   bij de gemeente
9 mei 2023 De Uithoornse politieke partijen
23 mei 2023 Debatteren en spreken in het openbaar
1 juni 2023 Raadsvergadering bijwonen

Aanvang is steeds om 19.30 uur; eindtijd rond 22.00 uur. Tarieven 2023 ophalen grofvuil

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 26 maart 2023 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds. 

Wie kan subsidie aanvragen 
Om in aanmerking te kunnen ko-
men voor een bijdrage vanuit de 
stichting dient aan de volgende 
criteria voldaan te worden: 
- De activiteit is gericht op sport, 

cultuur en/of een maatschap-
pelijke activiteit. 

- De activiteit vindt plaats bin-
nen de gemeente Uithoorn en/
of De Kwakel. 

- De donatie komt 100% ten 
goede aan de activiteit. 

- De activiteit is niet religieus of 
politiek van aard. 

Het verschil maken 
Om echt het verschil te kunnen 
maken heeft het bestuur besloten 
om het bedrag dat beschikbaar 

wordt gesteld voor de bijdragen 
substantieel te verhogen voor de 
duur van drie jaar. 

Subsidie aanvragen via 
burgemeesterkootfonds.nl 
Herkent u zich hierin, stuur dan 
vóór 26 maart 2023 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in via 
het aanvraagformulier op www.
burgemeesterkootfonds.nl. 

Beslissing 
De subsidieaanvragen worden in 
april 2023 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Koot-
fonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht van 
de beslissing. 

Contact 
Voor meer informatie, neem 
contact op met de heer T.J.J. 
Schrandt, tel. (0297) 513185.

Per 1 januari 2023 zijn de prijzen voor het ophalen van grofvuil verhoogd. 
- Voor het ophalen van grofvuil betaalt u €52,65 per m3.
- Voor op laten halen van een koelkast of vriezer betaalt u €11,90.
Meer informatie over het ophalen van grofvuil en de kosten vindt u op 
www.uithoorn.nl/afval.
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Vinkeveen - Op maandagochtend
16 januari a.s. is er in Sociaal Cultu-
reel Centrum de Boei, Kerklaan 32
te Vinkeveen van 09.30 tot 12.30 uur 
weer het Repair Café Vinkeveen.
Daar zijn vrijwilligers aanwezig die
de door u meegebrachte kapotte 
spullen of kleding gratis voor u repa-
reren. Het Repair Café wil laten zien 
dat repareren leuk is en vaak heel 
makkelijk. En weggooien is niet altijd 
de enige oplossing! Repareren kan in 
veel gevallen en het is natuurlijk ook 
veel beter voor het milieu!

Bij het Repair Café kunt u terecht 
voor allerlei reparaties zoals kleding, 
kleine elektrische apparaten, com-
puterapparatuur, (niet al te grote) 
stoelen en krukjes, houten speel-
goed, porselein, aardewerk of wat u 
verder thuis tegenkomt dat kapot is 
en u eigenlijk nog graag gerepareerd 
zou willen hebben.

We helpen u graag op maandag-
ochtend 16 januari a.s. met uw 
kapotte spullen. U bent van harte 
welkom.

Repair Café in Vinkeveen

De Ronde Venen - In het afgelopen 
jaar 2022 heeft Voedselbank De 
Ronde Venen bloot gestaan aan 
een aantal serieuze uitdagingen. 
Door de energiecrisis en de hoge 
in�atie was sprake van een grote 
toeloop aan cliënten. Doordat
de landelijke supermarktketens 
dankzij allerlei algoritmes beter in 
staat bleken te zijn om verspilling 
te voorkomen, was sprake van een 
dalende landelijke aanvoer van 
voedsel. En toch zijn de cliënten 
van onze Voedselbank niets 
tekortgekomen.
Dit was alleen mogelijk doordat 
vanuit allerlei kanten binnen onze 
gemeenschap geld, voedsel of 
kleding is geschonken.
Grote dank is in de eerste plaats 
verschuldigd aan alle vrijwilligers 
van de Voedselbank die zich belan-
geloos hebben ingezet. Zij hebben 
heel veel werk verzet zonder enige 
vergoeding hiervoor te verlangen.

Kerken
De kerken in Abcoude, Mijdrecht, 
Vinkeveen, Waverveen en Wilnis 
hebben wederom heel veel bijge-
dragen in de vorm van geld en 
voedsel. Supermarkten en winkeliers 
in De Ronde Venen hebben eenmalig 
of periodiek een belangrijke rol 
gespeeld. De periodieke winkelacties 
die zij houden leveren heel veel 
producten op.
Hartverwarmend waren ook de inza-
melacties van bedrijven, personeels-
acties en de vele donaties van particu-
lieren in de vorm van geld, voedsel en 
kleding. In het afgelopen jaar hebben 
vele particulieren hun energiebijdrage 
gedoneerd. Een onverwachte maar 
zeer welkome bijdrage.
De provincie Utrecht heeft uit dank-
baarheid voor het werk van de voed-
selbanken in de provincie een mooi 
bedrag geschonken evenals de 
ambtenaren op ons Gemeentehuis en 
diverse charitatieve stichtingen.

Medeburgers
Alleen dankzij al die bijdragen was
de Voedselbank in staat voldoende 
voedsel en kleding te verstrekken 
aan onze medeburgers die het hard 
nodig hadden.
Het bestuur hoopt in 2023 op 
iedereen weer een beroep te kunnen 
doen. Alleen door uw goede gave 
kunnen wij ons werk verrichten.
Via de doneerknop op de website 
van Voedselbank De Ronde Venen 
www.voedselbankderondevenen.nl 
kan worden gedoneerd. Het bank-
rekeningnummer van de Voedsel-
bank is NL22 RABO 0315 5694 68.
Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor een voedselpakket? Aarzel 
dan niet en kijk dan op de website 
van de Voedselbank De Ronde Venen 
(www.voedselbankderondevenen.nl).
Een berichtje aan info@voedselbank
derondevenen.nl is voldoende om u 
aan te melden. De eerste maand 
krijgt u sowieso een pakket, daarna 
wordt er gekeken of u voldoet aan 
alle criteria.

Dank, dank en nogmaals dank!

De Ronde Venen - Stel je voor: je wilt 
als (vrijwillige) hulpverlener iemand 
helpen, maar diegene is verward, een 
beetje in paniek en weigert alle hulp. 
Diegene wordt zelfs agressief. Hoe 
los je dit op?
Het zou zomaar kunnen dat je te 
maken hebt met iemand met een 
vorm van dementie. Eén op de vijf 
Nederlanders krijgt in meer of 
mindere mate te maken met een 
vorm van dementie. Net na het 
stellen van de diagnose blijven de 
meeste mensen nog thuis wonen en 
zodoende kan het zijn dat je tijdens 
het verlenen van hulp bij een slacht-
o�er te maken hebt met dementie.
Op dinsdag 17 januari 2023 gaan we 
daarom bijscholen. Dan hebben we 
fysiek scholing met als onderwerp: 
het verlenen van eerste hulp bij 
(beginnende) dementerenden. 

In deze les frissen we onze kennis op 
over hoe we adequaat kunnen 
handelen bij verwondingen bij het 
slachto�er en het doorsturen voor
de eventueel nodige medische 
behandeling.
Bent u zelf in het bezit van een geldig 
EHBO diploma en wilt u deze bijscho-
ling volgen? Neem dan contact met 
ons op en meldt u aan voor deze 
avond. Je gaat fysiek aan de slag en 
hebben daarvoor het zaaltje tegen-
over de RK Kerk Sint Johannes de 
Doper, Burg. Padmosweg 270 te Wilnis 
gereserveerd van 19.30 tot 21.30 uur.
Wilt u zelf leren hoe levensreddend te 
handelen, te leren reanimeren of bent 
u nieuwsgierig geworden naar onze 
vereniging? Mail dan naar secretaris@
knvderondevenen.nl of meldt u via 
onze Facebookpagina ‘KNV EHBO
De Ronde Venen’.

EHBO De Ronde Venen
op bijscholing

GOED GESCHOTEN

Bijzondere mededelingen
Tijdens mijn wekelijkse wandeling 
door Mijdrecht kom ik in de om-
geving van het centrum op winkel-
ruiten en op andere plekken nogal 
eens bijzondere mededelingen 
tegen. Zo viel mij vanochtend 
tijdens het wandelen bijgaand 
aanplakbiljet op:  ‘Zelfgebakken 
Co�ee & Hot Chocolate’.  Wanneer je 
het a�che leest, begrijp je natuur-
lijk exact wat er wordt bedoeld 
maar toch... Dat de tekst deels in het 
Engels is bevreemdt mij ook, maar 
dat is tegenwoordig nu eenmaal 
niet anders. Zo las ik pas geleden 
nog bij de Volvo-garage hier in 
Mijdrecht: ‘Te koop: Nieuwe en
used cars’ (???).
Ik vond het leuk/de moeite waard om het bijgaande aanplakbiljet in de 
Nieuwe Meerbode te laten plaatsen met als tekst daarbij bijvoorbeeld: 
“Deze (oliebollen)bakker bakt ze wel erg bruin” .
Martin de Klark (leeftijd 73 jaar).

Mijdrecht - De ijsbaan op het Raad-
huisplein in Mijdrecht heeft deze 
editie meer dan 7500 bezoekers 
getrokken. Daarmee is het vier 
weken durende evenement een 
groot succes te noemen. 
De eerste twee weken werden ge-
tekend door het schoolschaatsen: 
alle basisscholen in gemeente De 
Ronde Venen waren uitgenodigd 
voor een sportieve schaatsclinic.
De jeugdleiders van IJsclub Nooit 
Gedacht zorgden voor professionele 
begeleiding: meer dan duizend 
kinderen konden dankzij de spon-
soren gratis spelenderwijs het ijs op.
Dezelfde IJsclub Nooit Gedacht gaf 
meer dan veertig G-schaatsers één-
op-één-begeleiding. Voor sommigen 
van hen was het de eerste keer op 
schaatsen. Het hele tafereel leverde 
alleen maar blije gezichten op.

Groot feest
In de kerstvakantie bleek het één 
groot feest. Vrijwel alle dagen was 
het gezellig druk, zelfs als het weer 
een beetje tegen zat. Op de vrijdag-
avonden draaiden dj’s de leukste 

muziek en konden de voetjes van
de vloer. Tijdens het allerlaatste 
weekend was het op en rondom
de baan hartstikke druk. Tijdens de 
speciale feestavond op zaterdag ging 
het dak eraf en waren er spectacu-
laire vuurshows. 
De eerste twee weken van het evene-
ment was het erg koud, waardoor 
het verbruik van de elektrische koel-
systemen laag bleef. De gebruikte 
energie en CO2-uitstoot is volledig 
gecompenseerd. Door de gedeelte-
lijke overkapping, slim ijsonderhoud 
en energiezuinige koelsystemen is 
het energieverbruik zoveel mogelijk 
beperkt.
De realisatie van dit sportieve,
sociale en gezellige evenement was 
niet mogelijk zonder de bijdragen en 
hulp van sponsoren (veelal lokale 
ondernemers), Mijdrecht Dorp, 
winkelcentrum De Passage, 
gemeente De Ronde Venen en
de 53 fantastische vrijwilligers.

Duizenden bezoekers:
IJsbaan Mijdrecht groot succes

Mijdrecht - Zondagmiddag 29 
januari a.s. treedt de coverband 
24/seven op in ‘t Oude Parochie-
huis in Mijdrecht. De band speelt 
blues, rock, Nederpop en rock & 
roll. 
Ontstaan vanuit ‘jamsessies’ in 
datzelfde Parochiehuis keren
ze terug om u met gezellige 
muziek de winterse januari-
maand door te helpen onder
het genot van een drankje of 
een snack. Toegang gratis. 
Aanvang 15.00 uur.

24/seven live in ‘t 
oude Parochiehuis

De Ronde Venen - Twee postcodes 
in De Ronde Venen zijn in de prijzen 
gevallen van de Nationale Post-
codeloterij. De postcodes mogen
€ 100.000,– verdelen over de deel-
nemers in de wijk. Afgelopen week 
maakte de Nationale Postcodeloterij 
vijf dagen lang tien winnende
postcodes bekend die met elkaar
€ 100.000,– mogen verdelen. 
Tijdens de vierde trekking van dit 
jaar, in het programma Ko�etijd, 
werd de winnende postcode uit 
Vinkeveen bekend gemaakt. Vinke-
veners die wonen op de postcode 

3645 JE en een lot hebben mogen 
de ton verdelen. De postcode 3645 
JE hoort bij de straat Dodaarslaan. 
Tijdens de laatste trekking, vrijdag
6 januari om 19.00 uur, werden 
enkele inwoners uit Mijdrecht 
verrast. Hun postcode won ook
€ 100.000,–. Mijdrechtenaren die 
een lot hebben en wonen op de 
postcode 3642 CX zijn in de prijzen 
gevallen. De postcode 3642 CX 
hoort bij de straat Buitenkruier. 
Onder hoeveel mensen de
€ 100.000,– hier verdeeld moet 
worden is nog niet bekend.

De Ronde Venen ook in de 
prijzen bij de Postcodeloterij
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Anoniem 
Ik moet bekennen dat ik behoorlijk 
twijfelde en vooral omdat ik niet bij 
naam en toenaam genoemd wil 
worden, want als je immers wat 
kritisch bent in dit land loop je al 
gauw de kans dat men je een ‘functie 
elders’ wil geven. Een belangrijk 
argument om mij over te halen was 
dat ik het anoniem kon schrijven en 
ik mijn naam niet onder het artikel 
hoefde te schrijven. Het kon zelfs 
gender neutraal. Het was geenpro-
bleem, want op de IVI-pagina was 
het niet van belang wie het schreef, 
maar ging het er vooral om wat je 
schrijft. Het moet niet om de persoon 
gaan maar om de inhoud. Daar kon 
ik mij wel in vinden en besloot het te 
doen.

Als het maar lokaal is
Ik vroeg aan IVI waar het dan over 
moest gaan. Dat mocht ik zelf 
bedenken. Het moest iets zijn wat de 
inwoners van De Ronde Venen zou 
interesseren en het als het maar iets 
lokaal is. Maar dat is zoveel zei ik en 
dan kan ik wel een hele pagina vol 
schrijven. Alweer geen probleem 
voor IVI. Ze kregen immers wel vaker 
te horen dat de artikelen op de IVI-
pagina vaak wat te lang van stof 
waren. Schrijf gerust een pagina vol 
en wie afhaakt haakt af was hun 
insteek. Er zijn altijd wel een paar 
lezers die het interessant vinden. Dus 
nu moest ik ook nog een hele pagina 
vol gaan schrijven en de kunst was er 
voor te zorgen dat lezers het tot het 
eind aan toe zouden uitlezen. 

Schriftelijke lokale 
oudejaarsconference 
Toen dacht ik aan Claudia de Breij die 
op oudjaarsavond op tv anderhalf 
uur vol heeft gepraat wat er allemaal 
is gebeurd in Nederland in 2022. Ik 
dacht als ik dat nou eens als voor-
beeld neem. Zeg maar een Schrifte-
lijke lokale oudejaarsconference. 
Gewoon een beetje de draak steken 
over wat er allemaal lokaal speelt in 
De Ronde Venen en verder wat lokale 
politieke personen op de hak nemen. 
Dat vindt men vast leuk!

Jij mag het zeggen!
In maart waren de gemeenteraads-
verkiezingen dus laat ik daar maar 
mee beginnen. We mochten na 4 jaar 
weer eens naar de stembus. De inwo-
ners lieten het zich dit keer niet 
tweemaal zeggen dat zij het 
mochten zeggen. Massaal werd dan 
ook gekozen voor de lokale politieke 
partij Ronde Venen Belang, die 
tijdens de campagne namelijk 
hadden gezegd dat inwoners het 
voortaan mochten gaan zeggen. Dat 
zeg ik! Dus zo gezegd zo gedaan. 
Ruim 30% van de stemmers gaf zijn 
stem aan RVB.

Van directeur tot kaasboer
Dit had als gevolg dat er een grote 
stoelendans in de raad kwam. Ruim 
10 van de 27 zetels kwamen er vrij 
voor RVB. Deze werden bezet door 
allerlei pluimage uit onze lokale 
samenleving. Zeg maar van een 
directeur groot aandeelhouder, Juri-
disch adviseur tot aan een kaasboer 
die naast dat hij op de markt staat nu 
ook eens in een politieke zetel mag 
gaan zitten. Wat mij betreft een 
goede zaak want volgens mij heeft 
die marktkoopman echt kaas 
gegeten van wat er in de onze lokale 
markt speelt. En hij hoort op de 
markt wat de inwoners zeggen en 
neemt dat weer mee naar de raad. 

Joris Kneppers vervangen door 
een jonge Bloem
We kregen er ook nog een nieuwe 
partij bij in de raad met één zetel die 
ook vooral naar de inwoners gaat 
luisteren. In mijn beleving eigenlijk 
geen echte nieuwe partij, maar meer 
een voortzetting van de oude partij 
lijst 8 kernen, maar dan met een 
andere naam namelijk Inwoners 
Collectief. Joris Kneppers heeft op 
deze manier na 1o jaar afscheid 
genomen van de politiek en is 
vervangen door een jonge (Melissa) 
Bloem. En alle anderen partijen 
hobbelen gewoon weer mee. 

CDA soap
Alleen het CDA was net als landelijk 
de partij waar van alles aan de hand 

Beste lezer ze hebben mij van Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
gevraagd of ik misschien iets kon schrijven voor hun pagina in De Nieuwe 
Meerbode. Iets leuks voor de inwoners in De Ronde Venen. Nu moet ik u 
eerlijk zeggen dat ik niet gelijk een gat in de lucht sprong van geluk en 
dacht nu heb ik eindelijk het podium om bekend te worden. Ten eerste 
omdat ik denk dat die IVI-pagina mij nou niet wereldfaam in De Ronde 
Venen gaat opleveren en ten tweede niet omdat ik ook helemaal geen 
behoefte heb om in de schijnwerpers te staan. Toch heb ik het gedaan 
omdat ze mij hebben overgehaald en ik slecht ‘nee’ kan zeggen. Het is 
een soort van oudejaarsconference geworden. Dus lees het vooral met 
een knipoog.

Een schriftelijke lokale 
oudejaarsconference

was. Zo ook lokaal was hier een soap 
gaande bij het CDA. Men probeerde 
eerst intern Meester Jan Rouwen-
horst uit de CDA-klas te zetten. Maar 
Meester Jan laat zich niet in een hoek 
zetten en door de voorkeurstemmen 
die hij kreeg bleef hij aan boord bij 
het CDA. De partij, die heel lang de 
grootste was in De Ronde Venen, 
kreeg ondanks het gerommel nog 5 
zetels. Al snel na de verkiezingen 
bleek dat het nog niet gedaan was 
en twee de twee ‘meiden’ uit de CDA-
klas gingen zitten klieren en hadden 
zelfs het LEF om zich af te splitsen. 
Toen waren er nog maar 3 zetels. Tot 
overmaat van ramp stapte de gepas-
seerde wethouder Rein ook nog uit 
de partij om zelf iets commercieels te 
gaan doen met huizen. 
Het CDA kan zich dus gaan bezig 
houden met bouwen. Niet met 
huizen bouwen, maar vooral aan het 
fundament van de eigen partij. 
Succes Jan! 

Geen nieuwe BMW
Ergens in juni riep mijn partner plot-
seling we hebben een nieuwe B&W. 
Ik dacht even dat ze een nieuwe auto 
had gekocht en ik was blij verrast. 
Maar zij doelde op het feit dat er een 
nieuwe coalitie was en B&W stond 
dus voor de Burgemeester en 
Wethouders die bekend gemaakt 
waren. 

Paulus de boskabouter
De Burgemeester in De Ronde Venen 
is natuurlijk geen nieuw gezicht want 
al jarenlang is dat het grappige 
aardige mannetje waar je eigenlijk 
niet boos op kan worden. Ik moet bij 
onze burgemeester altijd een beetje 
denken aan Paulus de boskabouter. 
Niet alleen het uiterlijk hebben wat 
gelijkenissen maar ook de avonturen 
die Paulus de boskabouter in mijn 
jeugd beleefde, samen met al zijn 
vrienden, in het bos vertonen gelijke-
nissen. Net als Paulus de boskabouter 
zorgt onze burgemeester ook altijd 
dat alles weer goed komt in zijn 
gemeente waar je soms door de 
bomen het bos niet meer kan zien. 
Misschien zijn er daarom destijds ook 
wel een paar bomen in Mijdrecht per 
ongeluk bij de bouw gekapt. Maar 
zoals gezegd alles komt weer goed 
met deze burgemeester en ik las 
laatst dat die bomen ook weer terug 
komen. 

Nieuwe wethouders
Maar naast de burgemeester kregen 
we dus wel wat nieuwe wethouders. 
Aan Cees van Uden hadden we al 
een beetje mogen wennen doordat 
hij als opvolger van Kiki Hagen, die 
naar de 2e kamer was gegaan, al in 
2022 als wethouder was aange-
treden. Een ander bekend gezicht als 
wethouder is Maarten van der Greft 
die voorheen als fractievoorzitter van 

een oppositiepartij in de raad vooral 
lekker in de aanval ging. Vanaf nu zal 
hij wat vaker in de verdediging gaan 
om zijn beleid te verdedigen. 
Jammer want het was in mijn bele-
ving echt een aanvaller die er soms 
even hard met gestrekt been in kon 
gaan. Verder nog twee hele nieuwe 
gezichten als wethouders. Ze heten 
Anja en Huib en verder kan ik nog 
niet zoveel over ze vertellen want ik 
ken ze nog niet. 

Heimwee naar Kiki, Alberta en Rein
Wat dat betreft heb ik eigenlijk wel 
een beetje heimwee naar Kiki, 
Alberta en Rein. Dat waren toch 
vertrouwde gezichten. Zo vond ik het 
altijd aangenaam om Kiki te 
aanschouwen en die Alberta was zo 
een aardige vrouw. En dan die Rein. 
Ik zie hem nog zo staan op het 
volleybalveld in Wilnis als jonge hond 
in zijn groene CDA-shirt en zo lang-
zamerhand heb ik hem zien 
uitgroeien tot de wethouder van de 
woningbouw in De Ronde Venen. Hij 
deed zo zijn best en eigenlijk wel 
sneu dat hij alleen het fundament 
heeft mogen neerleggen en het niet 
zelf heeft mogen afbouwen. 

Solliciteren op een woning
Of het echt wel goed komt met de 
woningbouw in De Ronde Venen 
moet ik nog zien. Ik lees soms gekke 
dingen. Ik was namelijk nogal 
verbaasd toen ik las dat bepalend 
voor de selectie van de toekomstige 
huurders van de huurwoningen bij 
het spoorpark het belangrijk was dat 
zij een goede buur moeten zijn. Het 
leek of ze een beetje op de buren 
moesten gaan passen en dat ze de 
buren een beetje moeten gaan 
vermaken. Het leek meer op een 
sollicitatie voor oppasser! Ik dacht 
die mensen willen toch gewoon een 
woning en geen baan? Het was een 
beetje vreemd maar ik zal het wel 
verkeerd begrepen hebben. 

Veel mooie dingen in onze 
gemeente
Ik moet oppassen dat ik nu niet in de 
negatieve modus val en allerlei nega-
tiviteit ga spuien over onze mooie 
gemeente. Voordat je het weet 
hangen er weer omgekeerde 
vlaggen langs de weg. Nee laten we 
maar kijken naar de leuke en mooie 
dingen. Mooi dat er een referendum 
komt over het gemeentehuis. Ook al 
had ik het liefst gezien dat deze in 
Waverveen komt, maar daar kan ik 
niet voor kiezen in het referendum. 
Ook leuk is die mooie watertoren die 
in 2022 is geopend en de kunstijs-
baan op het plein in Mijdrecht was 
toch ook geweldig gezellig. En zo zijn 
er nog veel meer mooie dingen te 
benoemen maar die ga ik niet alle-
maal benoemen want dan zou ik de 
hele krant wel vol kunnen schrijven. 

Ik denk dat ik het hierbij hou en ik 
deze IVI pagina waarschijnlijk al wel 
vol heb geschreven. 

Tot slot iets over IVI
Het is misschien wel aardig als ik tot 
slot nog iets over IVI schrijf bedacht 
ik mij. Maar wat? Ik en met mij waar-
schijnlijk veel meer inwoners heb 
nog niet helemaal op mijn netvlies 
wat IVI nu precies wil. Ze hebben het 
over participatie. Maar wat is dat nu 
eigenlijk precies? Lokaal samenspel 
las ik laatst ergens en dat gaf mij al 
een beetje een beter beeld. Samen 
met de gemeenschap in De Ronde 
Venen ons als inwoners een beetje 
bemoeien met het beleid en samen 
dingen gaan oppakken. Ze zijn geen 
politieke partij en zijn onafhankelijk. 
Ze zijn van en voor de inwoners. Best 
ingewikkeld? Maar toen ik ze sprak 
en mij er iets verder in ging 
verdiepen begon ik het een beetje te 
begrijpen en is het wel een mooi 
initiatief. Ze informeren de inwoners 
in gewone taal, verbinden en geven 
een podium aan inwoners. Ze 
geloven in de kracht van De 
Gemeenschap en sterke gemeen-
schappen helpen om ingewikkelde 
lokale vraagstukken op te lossen. Een 
ander soort democratie waarin inwo-
ners veel meer meedenken en 
meedoen. Dus geen politieke spel-
letjes maar gewoon dingen gaan 
doen met inwoners en ondernemers. 
Leuk hoor en een mooi streven. Ik 
wens ze daarbij heel veel succes! 

Wilt u ook iets schrijven op de 
IVI-pagina stuur een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl
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De Ronde Venen - Kanovereniging
De Ronde Venen geeft je de kans om 
kennis te maken met de kanosport. 
Niet in het koude water buiten, maar 
in een verwarmd zwembad. Het
oefenen vindt plaats onder ideale 
omstandigheden en onder begelei-
ding van een instructeur. Bewegen 
dus! Met het hele gezin. Iedereen is 
welkom. Belangstellenden van buiten 
de club kunnen zich ook aanmelden. 
De jeugd vanaf acht jaar, maar ook 
leerlingen van de middelbare school 
en senioren zijn welkom. Ook 
gezinnen zijn welkom. Samen met de 
kinderen oefenen met kajakken voor 
in de zomer. De trainingen starten in 
28 januari 2023. Leren kajakken in het 
zwembad – ga de uitdaging aan! De 
zwembadtraining kan een aanzet zijn 
om te leren kanovaren. Het oefenen 
vindt plaats in een ontspannen sfeer 

en wordt door de leden van de club 
begeleid. Tijdens de training staat het 
plezier voorop. KVDRV leert de begin-
ners onder meer op welke wijze ze het 
beste kunnen in- en uitstappen, wat 
de juiste zithouding is en wat een e�-
ciënte peddelslag. Naast de bootge-
wenning is er voor de meer ervaren 
deelnemers ruimte om onder begelei-
ding technieken voor gevorderden
te oefenen, zoals steunslagen en
het eskimoteren (zonder hulp van 
anderen weer bovenkomen als je bent 
omgeslagen). Dit alles in een tempo 
dat past bij de deelnemer van de
training. Ook de cursisten onderling 
stimuleren elkaar hierbij. De jeugd 
daagt de ouderen uit! Maar... meestal 
leert de jeugd sneller.

Wildwater
Ook training voor wildwater of kano-

polo. De training in het zwembad 
wordt ook gebruikt om de technieken 
voor het varen op wildwater op te 
frissen en om de techniek van de deel-
nemers te vergroten. Het gaat om het 
goed uit de kajak kunnen komen 
wanneer de vaarder omslaat en nog 
beter om met een Eskimo-rol weer 
boven te komen. Ook het goed 
invaren in een keerwater en het varen 
van korte bochten kan worden geoe-
fend. Het goed kunnen wenden met 
de kajak en kunnen ‘rollen’ komt goed 
van pas bij het kanopolo. De vereni-
ging gaat in het voorjaar (3 maart) 
naar de Ardennen om te wandelen
en te varen. De kanovaarders moeten 
deelnemen aan de zwembadtraining. 

Aanmelden zwembadtraining
De vereniging zorgt voor het mate-
riaal. De training is geschikt voor 
iedereen die goed kan zwemmen.
De training (vijf lessen) wordt op een 
zaterdagmiddag in de maanden 
januari en februari 2023 gegeven.
De eerste cursusdag is 28 januari en 
de laatste 25 februari. De oefentijd is 
van 16.00 tot 17.00 uur in het Veen-
weidebad in Mijdrecht. De kosten voor 
deelname aan alle lessen bedraagt 
25,– euro, voor leden en niet leden (bij 
eerste les te voldoen). De kosten zijn 
laag gehouden om de drempel om 
mee te doen niet te hoog te maken.
Mensen kunnen voor nadere infor-
matie over de trainingen terecht op
de website van de kanovereniging. 
Opgeven kan via het zwembad-
formulier op http://www.kvdrv.nl/
activiteiten/zwembad-training.
E-mail: goverse@planet.nl.

Regio - Het was nog donker toen de 
leden van K&G, Wim Konst, René de 
Jong, Fred en Adrie Voorn, afgelopen 
zaterdagmorgen op expeditie 
gingen. Deze zou uiteindelijk op 
Texel stranden, waar men de strijd 
aan ging tegen de dammers van 
Oosterend, zij stonden op de tweede 
plaats in de ereklasse van Noord-
Holland. Kapitein Fred beleefde een 
korte strijd omdat hij zich in het 
middenspel al liet verrassen door een 
dodelijke combinatie, 0-2 achter. 
Stuurman Adrie kwam voordelig uit 
de opening maar na een verkeerde 
slag zat er niet meer dan remise in, 
1-3. René, de jongste dammer van 
K&G, zette vervolgens als licht-
matroos alle zeilen bij. In een mooie 
pot laveerde hij langzamerhand naar 

een voordelige stelling toe. Ook hier 
kwam er een jammer genoeg remise 
uit de bus, wel voordeel maar dat 
leverde geen extra punt op, 2-4. Het 
zware geschut bleef nog over, Willem 
Barentsz zou het zelf moeten klaren. 
Op Houdini-achtige wijze wist Wim 
zijn tegenstander steeds te ontlopen, 
om vervolgens zelf de touwtjes in 
handen te nemen. Als er niet tot 
remise was besloten hadden de 
dammers nu nog op het eiland 
gezeten. Met een nederlaag en drie 
voordelige remises ging K&G alsnog 
eervol naar de haaien, 3-5. Het was 
alweer donker toen de expeditie in 
De Kwakel terug keerde. Zij waren 
een mooie damdag rijker, voldaan 
gingen zij naar hun eigen behouden 
thuis terug.

Dammers op de woelige baren

Mijdrecht - Na enkele jaren van af-
wezigheid organiseerde KV Atlantis 
op 5 en 6 januari 2023 weer het open 
korfbaltoernooi in sporthal De 
Phoenix. Maar liefst 88 kinderen uit 
de groepen 1, 2 en 3 van basisscholen 
uit Mijdrecht en Wilnis trapten het 
toernooi af met een spelletjesoch-
tend onder leiding van een groep 
enthousiaste vrijwilligers van KV 
Atlantis. Na de lunch was het de 
beurt aan de middenbouw van

de basisscholen. In diverse poules, 
ingedeeld op leeftijd, werd sportief 
gestreden om de goals, balbezit en 
winst. Ook gelegenheidsformatie 
groep 5 ‘Molenlandkids’ was present. 
De gezamenlijke voorbereiding van 
dit team was maar kort; voor de kerst-
vakantie volgden zij tijdens een regu-
liere gymles een clinic van een gast-
trainer van KV Atlantis om de spelers 
kennis te laten maken met korfbal en 
de basisvaardigheden onder de knie 

te krijgen. Vlak voor de kerstvakantie 
wist het team coach Steven te 
strikken voor de mentale en tactische 
ondersteuning tijdens het toernooi. 
In de eerste wedstrijd schoot het
sterrenteam uit de startblokken met 
een ruime 4-0 winst; dit onverwacht 
mooie resultaat smaakte naar meer. 
Ook de poulewedstrijden daarop-
volgend liet het team zich van zijn 
beste kant zien. Door sterk verdedi-
gende werk van Grace die in topvorm 
verkeerde, Mesam die het spel 
verdeelde als gouden nummer 10 en 
de vele goed getimede onderschep-
pingen van Bas zorgde ervoor dat het 

team niet te stoppen was. Het super 
slimme vrijlopen van Bente en de 
prachtige passing van Blayde zorgde 
ervoor dat gretige goaltjesdief Julian 
vele malen de korf wist te vinden. In 
de poulefase werd het maximaal 
aantal punten behaald en de �nale 
was in zicht. Een spannende �nale-
derby tegen het sterke Kids College 
ging lang gelijk op. In de eindfase van 
de wedstrijd wist het sterrenteam van 
Molenlandkids de winst en titel veilig 
te stellen door een voorsprong van 
twee goals niet meer uit handen te 
geven. Met groot enthousiasme werd 
de kampioensbeker in ontvangst 

genomen. Coach Steven en spelers 
Grace, Bente, Mesam, Bas, Blayde en 
Julian werden gefeliciteerd door het 
organisatiecomité van KV Altantis en 
wethouder Maarten van der Greft. 
Het gelegenheidsteam kan met trots 
terugkijken op een sportief en 
geslaagd korfbaltoernooi. Wie weet 
zijn ze volgend jaar weer van de 
partij! Met dank aan Korfbalvereni-
ging Atlantis voor de organisatie van 
het toernooi. Atlantis is altijd op zoek 
naar nieuwe leden. Als je wilt kijken 
of de sport bij je past, dan mag je vier 
keer gratis trainen. Meld je graag aan 
via aanmelden@kvatlantis.nl.

Gelegenheidsformatie groep 5 
pakt titel open korfbaltoernooi

Altijd willen kajakken?
Kom naar de wintertraining

Regio - In het zesballentoernooi van 
Biljartclub De Merel zijn in het afge-
lopen weekend vijf spelers doorge-
drongen tot de �nales. In de C-poule 
Dennis Cordes, Bart v.d. Meijs en 
Je�rey Kooistra. In de B-poule 
Desmond Driehuis en Krelis v.d. 
Linden. Spelers als Wim Berkelaar, 

Rob van Rijn en Caty Jansen konden 
hun draai nog niet vinden met al
die ballen. Maar er komen nog meer 
dagen. Er kunnen nog pogingen 
gedaan worden op de volgende 
dagen: zaterdag 14 januari (14.00 - 
18.00 uur), zondag 15 januari (14.00 -
17.00 uur), vrijdag 20 januari (20.00 -

23.00 uur), zaterdag 21 januari
(14.00 - 18.00 uur), zondag 22 januari 
(14.00 - 18.00 uur) en zaterdag 28 
januari (14.00 - 18.00 uur), waarna 
om plus-minus 19.30 uur de �nales 
zullen starten. Daarna is er de prijs-
uitreiking. Dit alles in Café De Merel, 
Arkenpark Mur 43, Vinkeveen. Tel. 
0297 - 263 562 / 06 - 4794 4950. 
Email: demereldorus3@gmail.com.

Finales Zesballentoernooi 

Vinkeveen - Op vrijdag 13 januari 
2023 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden
van zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar opgeteld 
en is de winnaar of winnares bekend. 
Afgelopen vrijdag was de beste 
kaarter Maurits de Vries met maar 
liefst 7329 punten. Overige uitslag:
2. Herman de Jong met 7220 punten 
en 3. An Pothuizen met 7008 punten.

De poedel was voor André Straathof 
met 5216 punten.
De volgende prijsklaverjasavond zal 
dus zijn op vrijdag 13 januari 2023. 
We starten om 20.00 uur dus wees op 
tijd. Aanwezig zijn voor de inschrij-
ving: 19.45 uur. Café De Merel,
Arkenpark Mur 43, 3645 EH
Vinkeveen. Tel. 0297 - 263 562.
Email: demereldorus3@gmail.com.
Volgende prijsklaverjasavonden:
vrijdag 27 januari, 10 en 24 februari.

Klaverjassen in de Merel





VeenLanden College Vinkeveen Kunskapsskolan Partnerschool

Kansen bieden en resultaten 
boeken in een veilige omgeving
Gepersonaliseerd onderwijs dat kansen biedt 
en resultaten boekt. Leerlingen inspireert om 
meer te bereiken dan zij – én hun omgeving – 
ooit voor mogelijk hielden. Gecoacht door 
docenten die zó dicht bij hun leerlingen staan, 
dat zij ook echt een verschil kunnen maken. In 
een atmosfeer die leerlingen prettig en veilig 
vinden. Binnen het VeenLanden College in 
Vinkeveen – vanaf deze maand o�  cieel de 
zesde Kunskapsskolan Partnerschool in Neder-
land – komen veel dingen bij elkaar. Dat ouders 
en leerlingen uit groep 8 ook geïnteresseerd 
zijn blijkt uit de lange rij die ontstond tijdens de 
open avond in Vinkeveen.
Het VeenLanden College is enorm tevreden met 
de grote aantallen bezoekers. Zij zijn blij dat zij 
ouders en kinderen hebben kunnen laten zien 
hoe de leerlingen worden voorbereid op de 
toekomst. De maatschappij vraagt immers 
precies de vaardigheden van volwassenen die 
het VeenLanden College haar leerlingen op 
basis van het Kunskapsskolan onderwijspro-
gramma meegeeft. Er is een balans tussen 
kennis en vaardigheden, waarbij leerlingen zelf 
gaandeweg leren regie te pakken over hun 
eigen ontwikkeling. Ze worden intensief bege-
leid door een vaste coach met wie elke week 
wordt gesproken.
Toch komt teamleider Marga Hoohenkerk in de 
omgeving nog misverstanden tegen. Leerlingen 
die havo of vwo-examen gaan doen stappen na 
het derde leerjaar over naar de vestiging in 
Mijdrecht. ‘Ouders denken nog wel eens dat dit 
een negatieve invloed kan hebben, terwijl leer-
lingen het tegendeel laten zien. Ons gepersona-
liseerde onderwijs leert hen namelijk zóveel 

meer dat zij heel goed zijn voorbereid op de 
examenjaren: niet alleen qua kennis op niveau, 
maar ook in staat om zelfstandig te werken. 
Doorgaans zijn zij beter in plannen, samen-
werken en het stellen van prioriteiten. 
Mavoleerlingen doen examen in Vinkeveen. De 
afgelopen drie jaar is 100% van deze leerlingen 
geslaagd voor het diploma. 

Vorderingen
Titia Hauptmeijer, docente Nederlands en 
coach, geniet oprecht van de vorderingen die 
leerlingen maken. Zij ziet dat zij zelf het initiatief 
nemen om bepaalde vakken op een hoger 
niveau te doen. ‘Uitgedaagd om het beste uit 
henzelf te halen, maar nooit onder druk gezet,’ 
benadrukt zij in één van de lokalen van het 
VeenLanden College. ‘Veel kinderen komen hier, 
naast de leerlingen met een vwo-advies, binnen 
met een mavo of havo-advies. Een aantal voelt 
gaandeweg dat zij meer aankunnen. Wat wij 
vervolgens doen is ruimte geven, stimuleren en 
vooral vertrouwen geven. Met name dat laatste 
is heel belangrijk: een gevoel van veiligheid 
creëren. Leerlingen intensief begeleiden. En als 
je dan ziet hoe leerlingen dat oppakken: dat 
maakt je ontzettend trots!’ 
Mare van Veen en Romy Verheide zitten in hun 
tweede jaar. Beiden kregen aan het eind van de 
basisschool een mavo-advies mee. Mare: ‘ik 
merkte alleen dat ik bij een aantal vakken – ook 
als ik die op het hoogste niveau deed – al snel 
klaar was met mijn werk. Dus hebben mijn 
coach en ik het daarover gehad, en ben ik 
begonnen met twee vakken op havo/vwo 
niveau te doen. Dat ging goed, dus hebben we 

V E E N L A N D E N  C O L L E G E

V.l.n.r. Marga Hoohenkerk, Romy Verheide Mare 
van Veen en Titia Hauptmeijer

VeenLanden College Mijdrecht

International Business College vanaf 
havo 4 op het VeenLanden College
Jeroen Vis en zijn collega docent bedrijfseco-
nomie Patrick Fränzel zijn de twee 
initiatief¬nemers van het programma Junior 
Company van de stichting Jong Ondernemen 
op het VeenLanden College. Dit programma is 

al enkele jaren succesvol bij de leerlingen 
bedrijfseconomie in de atheneum 
bovenbouw.
Patrick: “Wij hebben beiden eerst onze sporen 
verdiend in het bedrijfsleven en dat maakt dat 
wij een belangrijke meerwaarde zien in het 
goed voorbereiden van leerlingen op de prak-
tijk. De school biedt aan leerlingen met een 
bijzondere interesse voor ondernemersvaar-
digheden en ondernemend onderwijs, veel 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Naast 
de Junior Company spelen ook de o�  ciële 
examens van de Associatie spelen hierbij een 
belangrijke rol. Veel leerlingen op mavo, havo 
en atheneum niveau behalen naast hun 
schooldiploma o�  ciële diploma’s op het 
gebied van ondernemerschap en 
boekhouden.

20/80 learning
Dit jaar zijn de twee docenten iets nieuws 
gestart: het International Business College. 
Havo bovenbouwleerlingen met het E&M-
pro� el kunnen het ondernemers¬programma 
volgen, dat werkt volgens het concept 20/80 
learning. Vier dagen reguliere lessen en één 
dag in de week International Business College 
(IBC). Kennis die direct gekoppeld wordt aan 
de praktijk is het doel van deze twee 
bevlogen docenten.
Jeroen: “Het belangrijkste doel van Patrick en 
mij is om leerlingen vaardigheden voor later 
aan te leren en het onderwijs te ‘ontsaaien’. 
Dat lijkt e� ect te hebben, want de leerlingen 
vinden de vrijdag ‘de leukste dag van de 
week’.” Op die dag wordt het normale rooster 
losgelaten, volgen leerlingen workshops van 
gastsprekers en gaan ze zelf naar bedrijven, 
op bijvoorbeeld de Zuidas.

Geïntegreerd in het onderwijs
“Er zijn dertig scholen in Nederland die dit 
programma aanbieden. Wij doen vooral aan 
‘cherry picking’; veel programma¬onderdelen 
ontwikkelen we zelf. We werken met een 
enthousiast docententeam dat het belang 
hiervan inziet. De meeste vakken hebben 
immers een klein deel van hun lessen ‘ingele-
verd’ om deze vorm van onderwijs mogelijk te 
maken. Maar het mooie is dat de vakken ook 
geïntegreerd zijn in het IBC-programma. Leer-
lingen moeten bijvoorbeeld een brief voor 
een stage¬plek schrijven en zien ineens het 

belang in van een goede zakelijke brief. Bij 
geschiedenis gaat het over de in� atie tijdens 
de Weimarrepubliek en bij LO leggen ze de 
relatie tussen topsport en ondernemen. Daar-
naast is het heel waardevol om de buitenwe-
reld naar het onderwijs te halen en andersom. 
Experts zoals juristen willen heel graag hun 
verhaal vertellen aan jongeren. We zijn al tot 
maart volgeboekt!”

Ondernemende leerlingen zijn van harte 
welkom op het VeenLanden College, waar 
ondernemend onderwijs in alle lagen wordt 
aangeboden.

Rechts Jeroen Vis links Patrick Fränzel.

er later nog twee vakken aan toegevoegd. En ik 
hoop volgend jaar nog meer vakken op havo/
vwo-niveau te gaan doen’. 
Romy besloot, in overleg met haar coach, om 
een aantal vakken op havo niveau te gaan doen. 
En dat is goed bevallen, maar benadrukt dat dit 
haar eigen keuze is geweest. ‘Mijn ouders 
vinden het geweldig wat ik doe, maar zeggen 
ook: het hoeft niet. Je moet niet te veel willen 
en ook kind willen zijn. En datzelfde zegt mijn 
coach op school. Het gaat om mogen, niet om 
moeten. Bovendien kun je op elk moment ook 
weer zeggen: het gaat niet en ik wil weer een 
stapje terugzetten. Dat geeft een heel veilig 
gevoel.’

Overstap
Bang voor de overstap - na het derde leerjaar - 
naar de vestiging in Mijdrecht zijn zij niet. Mare: 
‘Een aantal van mijn vriendinnen hier op school 
zullen die overstap ook maken. Dus gaan we 
samen naar de nieuwe vestiging toe.’ En Romy 
heeft veel vriendinnen die daar al op school 
zitten. ‘Al zal het wel gek zijn,’ vertelt zij, ‘om 
weer met boeken te gaan werken en veel 
minder in mijn laptop. Bovendien is de vestiging 
Mijdrecht een veel grotere school. Ook dat zal 
best even wennen zijn.’
Tegelijk zijn beiden ervan overtuigd dat hun 
jaren op het VeenLanden College in Vinkeveen 
hen zal helpen de examenjaren in Mijdrecht 
goed door te komen. ‘Wij hebben hier bijvoor-
beeld heel goed leren plannen’, benadrukken zij 
desgevraagd. Om vervolgens een beeldscherm 
te laten zien met een werkplanning waar 
menige volwassene een voorbeeld aan zou 
kunnen nemen. Beiden zijn vast van plan om dit 
gedurende die jaren te blijven doen. Maar dan 
in een aparte digitale agenda, want in Mijdrecht 
werkt men niet met de digitale ‘learning portal’ 
zoals in Vinkeveen.

Geen uitzondering
Marga Hoohenkerk en Titia Hauptmeijer bena-
drukken dat Romy en Mare geen uitzonde-
ringen zijn binnen hun school. Bovendien is dit 
gepersonaliseerd onderwijs geschikt voor elke 
leerling. Marga: ‘Wij creëren een ruimere keuze-
mogelijkheid door het onderwijs anders te 
organiseren, doel- en kindgericht. Met bijvoor-
beeld iets minder vakuren om zo meer ruimte 
voor keuzewerktijd te creëren. Dat werkt uitste-
kend, want wij geloven niet dat meer vakge-
richte uren ervoor zorgen dat er betere resul-
taten worden behaald. Binnen de Kunskapss-
kolan aanpak zien wij juist dat ruimte geven de 
ontwikkeling bij leerlingen bevordert en hen 

meer kansen biedt, waarbij wij niet claimen dat 
onze school in staat is om de kansenongelijk-
heid in de samenleving op te lossen. Door 
ruimte, vertrouwen en veiligheid te creëren, 
bieden we leerlingen wel gelijke en ruimere 
mogelijkheden.’

Roer om
Zes jaar geleden besloot het VeenLanden 
College in Vinkeveen dat het roer om moest. 
Tijdens een onderwijscongres kwamen zij in 
aanraking met het Kunskapsskolan onderwijs-
model en het negen domeinen omvattende 
kwaliteitssysteem van Kunskapsskolan, 
misschien wel het meest uitgebreide kwaliteits-
zorgsysteem in het hele Nederlandse onderwijs. 
Een benadering die het VeenLanden College 
aansprak en dus volgden jaren van hard samen-
werken om dit onderwijs te realiseren. Met het 
predicaat Kunskapsskolan Partnerschool als 
recent bewijs dat zij inmiddels aan standaarden 
voldoen. 
Voor Titia Hauptmeijer een prachtige plek om te 
werken. ‘Ik kwam uit het traditionele onderwijs 
en wilde iets totaal anders. Tijdens een open 
avond hoorde ik over het Kunskapsskolan 
onderwijs en dacht: dit is het! Dus heb ik 
meteen een open sollicitatie gestuurd. Dat is 
inmiddels vier jaar geleden. Met name het 
coachen van leerlingen vind ik geweldig. 
Zonder dat zou ik niet meer in het onderwijs 
willen werken. Maar ook de samenwerking met 
de collega’s in de school is super. Want net als 
voor leerlingen geldt: je hebt anderen nodig om 
jezelf te kunnen ontwikkelen.’





A L K W I N  K O L L E G E

  havo, atheneum, gymnasium

JE STAAT OP HET PUNT TE GAAN KIEZEN VOOR EEN NIEUWE SCHOOL, SOMMIGE 
KLASGENOTEN HEBBEN MISSCHIEN HUN KEUZE AL GEMAAKT. BEN JIJ ER AL UIT?

Wij laten je graag zien hoe tof onze school is. Ontdek het 
Alkwin Kollege tijdens de Open Dag of de lessenmiddag. 
Proef de sfeer, loop door de school en maak kennis met onze 
docenten en leerlingen.

Merlijn de Gooijer koos met 
veel plezier voor het Alkwin 
Kollege als middelbare school. 
“Ik heb voor het Alkwin Kollege 
gekozen, omdat de sfeer goed 
voelde en mijn grote zus zit 
hier ook op school.” 

Merlijn zou het Alkwin 
zeker aan leerlingen uit 
groep 8 aanraden. “Ik vind 
de lessen interessant, al zijn 
sommige vakken best lastig, 
maar de docenten zijn heel 
behulpzaam.” 

Lessenmiddag
Merlijn nam vorig jaar 
deel aan Alkwin Live (de 
online Open Dag i.v.m. de 
corona-maatregelen) en de 
lessenmiddag om kennis te 
maken met de school. 

“Als je wilt weten hoe ‘t 
is om les te volgen op een 
middelbare school, raad ik je 
echt aan om mee te doen met 
de lessenmiddag. Ik vond ‘t 
een leuke kennismaking met 
de school en docenten. Je 
kunt drie lessen volgen en zo 
allemaal nieuwe vakken leren 
kennen.”

Wennen
Natuurlijk is de overstap naar 
de middelbare school een grote 

en spannende stap. Daarom 
laat het Alkwin Kollege de 
leerlingen wennen. 

“Als je nog in groep 8 zit, ga 
je al een keer kennnismaken 
op school. En als je start in 
de brugklas, krijg je eerst een 
introductieweek. Dat vond ik 
heel leuk. Er was een sportdag, 
we hebben spelletjes gedaan 
en met elkaar geluncht op het 
plein. Zo leer je elkaar ook al 
meteen goed kennen.’’ 

Workshops
Het Alkwin Kollege is een 
school waar leerlingen 
veel keuzevrijheid hebben. 
Naast het extra aanbod van 
Cambridge Engels, het volgen 
van de Business School en de 
keuze voor de reis naar het 
buitenland, worden diverse 
workshops geboden. 

“Zes keer per jaar mogen we 
een workshop naar keuze 
volgen. Dat kan echt van 
alles zijn; van archeologie tot 
muziek en van radio maken in 
Aalsmeer tot turnen. Ik vond 
de theaterworkshop heel leuk, 
omdat ik ook op musicalles zit.” 

Leerlingbegeleiding
Leerlingen uit de eerste, 
tweede en derde klas hebben 

wekelijks Alkwin Keuze Lesuren 
(AKL) op hun rooster staan. 
Dit zijn uren waarin zij in kleine 
groepjes extra begeleiding van 
een docent kunnen krijgen 
of trainingen kunnen volgen 
op het gebied van plannen 
en organiseren of om je 
zelfvertrouwen te vergroten. 

“Daarnaast krijgt elke klas twee 
mentoren’’, besluit Merlijn. 
“Dat vind ik ook prettig; er is 
altijd iemand beschikbaar aan 
wie je iets kunt vragen. Mijn 
mentoren helpen mij als er iets 
is, maar ik kan natuurlijk ook 
altijd bij ze terecht voor een 
gezellig praatje. Zo praten we 
over hoe het op school gaat. Ik 
vind het fi jn dat we goed worden 
begeleid.” 

VWO+
Marissa de Jong koos vorig jaar 
ook voor het Alkwin Kollege. 
“Ik heb voor het Alkwin Kollege 
gekozen, omdat ik graag de 
vwo+ route wil volgen. Het leek 
mij leuk om een beetje extra 
uitdaging te hebben en je leert 
veel dingen die je later ook kunt 
gebruiken als je gaat studeren.” 

“In de vwo+ klas krijg je meer de 
kans om dingen zelf uit te zoeken, 
in plaats van dat alles kant en 
klaar uitgelegd wordt. Ook mag 
je vaak samenwerken in duo’s of 
met een groepje aan projecten. 
Dat vind ik leuk!” vertelt Marissa.

WON
Op het vwo+ volg je alle 
vakken die de andere leerlingen 
ook volgen en daarnaast 
heb je ook een extra vak: 
Wetenschapsoriëntatie 
Nederland (WON).  

“Bij WON doen we met de klas 
het Moendoesspel met allerlei 
opdrachten en experimenten 
en leer je wat wetenschap 
eigenlijk is. Ik vind de opdrachten 
heel interessant. Alleen 
samenvattingen schrijven vind ik 
minder leuk, maar daar leer  je 
wel veel van.”  

Als je in de bovenbouw zit mag je 
met WON zelfs al lessen op de 
universiteit volgen en er komen 
wetenschappers lessen geven op 
school. 

Weegbree 55, 1422 MT Uithoorn

(0297) 566 903

info@alkwin.nl

alkwin.nl

Samen leven, samen leren!

Ben je nu al nieuwsgierig of 
wil je meer weten? Bekijk de 
3D tour en leuke introductiefi lmpjes. 
Scan de QR-code en ga direct naar 
onze website.

31 januari 2023

8 februari 2023

Open Dag       Lessenmiddag
31 januari 2023      8 februari 2023

Ontdek het Alkwin
havo      atheneum     gymnasium

alkwin.nl             @alkwin.kollegeuithoorn           @alkwinkollegeuithoorn





C U R S U S P R O J E C T  D E  R O N D E  V E N E N

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

START INSCHRIJVING!
ZATERDAG 14 JANUARI

Na een lange geschiedenis van hectische in-
schrijfavonden komt in 2023 een einde aan de 
cursusmarkten. Mede door corona is ook bij het 
Cursusproject De Ronde Venen de digitalisering 
in een versnelling geraakt. In 2022 hebben we 
het nog geprobeerd met een informatieavond 
voor de creatieve workshops en de  cursussen 
waarbij een bepaald niveau van voorkennis 
werd verwacht. De belangstelling hiervoor was 

echter praktisch nihil. Dit jaar daarom geen cur-
susmarkt meer. Op de website wordt door mid-
del van voorbeeldfoto’ s en toelichting, getoond 
welk resultaat van de workshop verwacht mag 
worden. Mocht je twijfels hebben over het niveau 
van een cursus, neem dan contact op met één 
van ondergenoemde contactpersonen.

Inschrijven
De inschrijving voor alle cursussen start op za-
terdag 14 januari. Vanaf 10 uur staat dan het 
inschrijfformulier op de website www.cursuspro-
ject.nl/ rondevenen.htm. Inschrijven kan uitslui-
tend door het online invullen en opsturen van 
het inschrijfformulier. Mocht dit een probleem 
geven: op 14 januari van 15.00 tot 17.00 uur is 

Agnes Blokker (tel. 0297-582482) telefonisch 
bereikbaar om te helpen. Inschrijvingen worden 
op volgorde van binnenkomst afgehandeld en 
vol= vol.
Meer bijzonderheden over het inschrijven staan 
in een beschrijving van de inschrijfprocedure op 
de website. Je krijgt altijd een bevestiging van je 
inschrijving. Mocht je die niet binnen een week 
ontvangen hebben, neem dan contact op met 
Agnes Blokker.

Contactpersonen
Agnes Blokker, tel. 0297-582482
e-mail: registratie@ cursusproject.nl
Dorry Omtzigt, tel. 0297-263956
e-mail: dorry1403@ live.nl

Inf ormatie over h et Cursusproj ect en h et cursus-
programma is ook b esch ikb aar op de web site:

www.cursusproj ect.nl
De Stichting Cursusproject kan onder geen enkele omstan-
digheid aansprakelijk worden gesteld voor schade aan perso-
nen en/of eigendommen. Deze aansprakelijkheid is evenmin 
van toepassing op diefstal of vermissing van persoonlijke 
goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

01. START MET BRIDGE - 
DEEL 2

In “Start met bridge - deel 2” krijg je op helde-
re en toegankelijke wijze een vervolg en uitbrei-
ding van de stof uit deel 1. Je maakt kennis met 
nieuwe bied- en speeltechnieken, conventies 
(o.a.Stayman en Jacobi), volgbiedingen en sterke 
en zwakke openingen. Er wordt hierbij gebruik ge-
maakt van een theorie- en werkboek. Met de ken-
nis van deze cursus opent zich ook de weg naar 
een bridgeclub. Eventueel ook geschikt voor die-
genen die de cursus “Start met bridge - deel 1” niet 
hebben gevolgd, maar wel al enige kennis van het 
bridgespel hebben. Veel bridgeplezier!

12  dinsdagen 10:00 - 12:00 uur
datum 24-31 jan, 7-14-21-28 feb, 

7-14-21-28 mrt, 4-11 apr
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 126,50 incl. theorie- en 

werkboekje

02. YOGA
Yoga leert je voelen, ontspannen en ruim te ade-
men. Je krijgt meer kracht en balans en ervaart zo 
meer energie. Zowel lichamelijk als mentaal. Yoga 
betekent letterlijk “verbinding van lichaam, geest 
en ziel”. In deze zes lessen gaan we deze ver-
binding bij onszelf herontdekken door het volgen 
van de adem in de verschillende yoga oefeningen. 
Je leert om je te concentreren en om een gezond 
evenwicht te scheppen in jezelf. Yogamatje, kus-
sentje en deken meenemen.

6  woensdagen 16:00 - 17:00 uur
datum 25 jan, 1-8-15-22 feb, 8 mrt
o.l.v. Lisette van Offeren
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 

Vinkeveen
cursuskosten € 48,00 

03. MAHJONG BASISCURSUS
In zes avonden leer je op eenvoudige wijze de 34 
verschillende stenen kennen en de vele combina-
ties om het spel te winnen. Je leert de belangrijkste 
zaken om het exotische spel mahjong te kunnen 
spelen volgens de moderne Nederlandse spelre-
gels (NTS2002). Elke les wordt voortgeborduurd 
op de kennis die je de week ervoor hebt opgedaan. 
In de basiscursus komen de volgende onderwer-
pen aan bod: basisregels, basiscombinaties, spel-
verloop, puntentelling en afrekenen. Na de basis-
cursus kun je thuis met een gerust hart aan de 
mahjongtafel plaatsnemen. Voor wie na deze ba-
siscursus de smaak te pakken heeft en meer wil le-
ren over mahjong, of bij een club wil spelen, is er 
de vervolgcursus (cursus 20).

6  donderdagen 19:00 - 22:00 uur
datum 26 jan, 2-9-16-23 feb, 2 mrt
o.l.v. Jan Keevel
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 56,00 (incl. materiaalkosten)

07. RELAXERCISE
Relaxercise is een bewegingsles op basis van de 
rustige, vloeiende bewegingen uit de Tai Chi, Q ig-
ong en het werken aan de spieren uit de poses van 
Yoga en de Stretching. In combinatie met mooie 
rustgevende muziek zal de ademhaling rustiger 
worden en zal het leiden tot ontspanning en het sti-
muleren van het rustzenuwstelsel, wat bijdraagt 
aan lichamelijke en geestelijk herstel. Het is mind-
ful bewegen, u wordt innerlijk en uiterlijk bewogen. 
We sluiten liggend af met een geleide ontspan-
ning. Een heerlijke les voor iedereen (met of zon-
der lichamelijke klachten) en met name voor die-
genen die willen leren hun stress te reduceren.

11 woensdagen 20:00 - 21:00 uur
datum 1-8-15-22 feb, 8-15-22-29 mrt, 

5-12-19 apr
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 

Vinkeveen
cursuskosten € 99,00 

08. DANS
Heb je altijd al willen dansen, maar durf je dat niet 
alleen? Kom dan dansen bij het Cursusproject! 
Swing mee op diverse ritmes zoals Salsa, Meren-
gue, R& B, Top 40 en Disco. Met meer dan 20 jaar 
ervaring in het vak “Sporten en bewegen”, weet de 
docent je mee te nemen in de ow waar ij le ier 
voorop staat. Twijfel niet langer en schrijf je in.

10 donderdagen 20:00 - 21:00 uur
datum 2-9-16-23 feb, 9-16-23-30 mrt, 

6-13 apr
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 80,00

09. RONDLEIDING TUSCHINSKI
Op 28 oktober 1921 werden de deuren van dit 
lu ueu e filmtheater geo end door raham Tus-
chinski. ijn verfijnde smaak heeft een uniek ge-
bouw gebracht waarin diverse stijlen zijn verwerkt: 
Jugendstill, Amsterdamse school en art deco. Een 
prachtig kleurrijk handgeknoopt tapijt als entree, 
glas in lood lichtkoepels, houtwerk, marmer, gale-
rijen met schilderingen verlicht door art deco lam-
pen, rode velours stoelen, enzovoorts. Je wordt 
betoverd tijdens deze unieke, schitterende rond-
leiding.

1 donderdag 10:00 - 12:30 uur
datum 9 februari
o.l.v. Danny Elevelt (Tuschinski)
plaats Tuschinski, Reguliersbreestraat 

26-34, Amsterdam
cursuskosten € 13,00 

10. MIXED MEDIA BOOM
Bij deze cursus ga je aan de slag met “gemeng-
de technieken”. Wat is dat nou eigenlijk? En hoe 
pas je dat toe? We gaan spelen door allerlei ver-
schillende materialen te mengen tijdens het maken 
van een boom op doek. Zie voor een voorbeeld 
de website. Trek werkkleding aan, neem een wa-
tervaste fineliner mee en kom lekker creatief e-
zig zijn.

1 donderdag 19:30 - 21:30 uur
datum 9 februari
o.l.v. Resi van Zijl
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 29,50 (incl. materiaalkosten)

11. RONDLEIDING 
SMIT & DORLAS

Waarschijnlijk ken je het pand van Smit& Dorlas 
wel van buiten. Maar wat gebeurt daar binnen? 
Kom kijken en hoor en zie alles wat je weten wil 
over koffie. an herkomst en variëteiten, van ran-
den tot etten. offie maakt emotie los. Het is jouw 
partner tijdens dat ultieme genietmomentje. Maar 
dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Er gaat een enor-
me wereld schuil achter de lekkerste en mooiste 
koffie. en wereld waar we je graag kennis mee la-
ten maken.

1 maandag 09:30 - 11:30 uur
datum 13 februari
o.l.v. Smit &  Dorlas
plaats Nijverheidsweg 1, Mijdrecht
cursuskosten € 8,00 

12. POTTENBAKKEN
Wil je zelf ook een keer ervaren wat zo leuk is aan 
werken met klei? In deze driedelige workshop 
gaan we twee keer iets maken van klei. Je mag 
zelf kiezen wat. Nadat het biscuit gebakken is kom 
je terug om het te glazuren. Daarna wordt je werk-
stuk afgebakken en is het klaar voor gebruik. Ge-
schikt voor gebruik met voedsel en bestand tegen 
weer en wind. Heb je een leuk idee, trek je werk-
kleding aan en kom kleien!

3 dinsdagen 19:30 - 21:30 uur
datum 13-20 feb, 13 mrt
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Molenland 23, Wilnis
cursuskosten € 81,00 (incl. materiaalkosten)

13. LESSEN UIT HET 
SLAVERNIJVERLEDEN

Kan het bewustzijn van het Nederlands Slavernij-
verleden een positieve bijdrage leveren aan be-
tere verbindingen tussen verschillende groepen 
in de Nederlandse samenleving? Tijdens deze le-
zing maak je een reis naar het verre verleden in de 
toenmalige kolonie Suriname. Een reis, te begin-
nen bij de oorsprong van de Nederlandse Slaver-
nij in de West, hoe was het toen? En waar staan 
wij nu? Waarom een wil om excuses aan te bie-
den? Hoe te werken aan herstel van vertrouwen 
in elkaar? En dan tenslotte de toekomst: in welke 
maatschappij willen wij met elkaar leven?

1 dinsdag 20:00 - 22:00 uur
datum 28 februari
o.l.v. Helen Burleson
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00 
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04. BRIDGE OPFRISCURSUS
In deze cursus acht nieuwe onderwerpen op het 
gebied van bieden, af- en tegenspel. Aan de orde 
komen o.a. verdieping van het speelplan, commu-
nicatie, timing, tegenspel troef, bieden in competi-
tie, de vierde kleur, snijden en meer. Het oefenen 
en spelplezier staan centraal. Van iedere les krijg 
je een samenvatting van de behandelde en geoe-
fende stof. Iedereen is welkom, enige basiskennis 
is wel vereist.

8  maandagen 13:30 - 15:30 uur
datum 30 jan, 6-13-27 feb, 

6-13-20-27 mrt
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 70,00 (incl. materiaalkosten)

05. SPAANS VOOR 
BEGINNERS - DEEL 2

Ga je wel eens op vakantie naar een Spaanstalig 
land of heb je zelf een huis in Spanje? Dan is het 
handig om enige kennis te hebben van de Spaan-
se taal en cultuur. Deze cursus sluit aan op de cur-
sus Spaans voor beginners - deel 1 en is bedoeld 
voor mensen die al ongeveer 25-30 uren Spaan-
se les hebben gehad, of de basiskennis van de 
Spaanse taal op een andere manier hebben op-
gedaan. Aan de hand van een in Barcelona gebo-
ren en getogen docente, leer je in deze cursus op 
een leuke, ontspannen en interactieve manier au-
thentiek Spaans, waarbij aandacht wordt besteed 
aan allerlei alledaagse situaties (mensen ontmoe-
ten, winkelen, eten, reizen, enz.). Doe je ook mee? 
Bij deze cursus maak je gebruik van het leerboek 
en het werkboek Gente Hoy 1.

12  maandagen 14:00 - 16:00 uur
datum 30 jan, 6-13-20-27 feb, 

6-13-20-27 mrt, 3-17-24 apr
o.l.v. Alicia Gonzá lez
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 144,00 excl. leerboek en 

werkboek Gente Hoy 1
materiaalkosten€ 50,00 voor zelf aan te schaffen 

leer- en werkboek

06. CESAEROBICS
Verbeter je houding en voorkom klachten door de-
ze intensieve sportles op basis van Cesar Hou-
dingstherapie. Heel het lichaam wordt onder han-
den genomen: spierversterking, stretching, balans 
en zwaaioefeningen. Je wordt je bewust van ver-
keerde bewegingsgewoonten en je leert deze te 
corrigeren waardoor klach-
ten kunnen verminderen. 
Met name geschikt bij nek/
schouderklachten. Je leert 
de armen te gebruiken en 
daarbij schouders laag te 
houden. Het is een gezellige 
les op vrolijke en stimuleren-
de mu iek waar ink wordt 
doorgewerkt.

10  maandagen 19:00 - 20:00 uur
datum 30 jan, 6-13-20 feb, 

13-20-27 mrt, 3-17-24 apr
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 

Vinkeveen
cursuskosten € 90,00 
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14. STERRENKUNDE
Weer mensen op de Maan…  Komt er een bewoon-
de basis en wordt de reis naar Mars dan daar be-
gonnen? Waarom bestaan we eigenlijk en hoe ziet 
Pluto er uit? Wat is relativiteit en wat zijn zwaar-
tekrachtgolven? Een antwoord op deze vragen en 
nog veel meer wordt je voorgeschoteld tijdens acht 
boeiende presentaties van Maarten Breggeman.

8  maandagen 20:00 - 22:30 uur
datum 6-13-20-27 mrt, 3-17-24 apr, 

1 mei
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 72,00 

15. BILJARTEN VOOR 
BEGINNERS

Biljarten staat bekend als een kroegsport, maar 
wordt in club- en competitieverband gespeeld in 
biljartcentra, dorpshuizen, cafés en zorgcentra, zo-
wel door mannen als vrouwen. Tijdens deze cur-
sus leer je de basis van het carambole biljart (drie 
ballen zonder pockets). Denk aan lichaamshou-
ding, stoottechniek, mikpunt en raakpunt, zuiver 
rollen, doorschieten en trekken. Daarnaast krijg 
je meer inzicht in de patronen die gespeeld kun-
nen worden. Het allerbelangrijkste is je enthousi-
ast te maken voor deze concentratiesport en dat je 
er plezier aan beleeft.

5  woensdagen 19:00 - 20:00 uur
datum 8-15-22-29 mrt, 5 apr
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00 

16. BILJARTEN 
TECHNIEKVERBETERING

Bij deze cursus gaan we er vanuit dat je bekend 
bent met de basistechniek van het carambole bil-
jart, of het al eerder hebt gespeeld en weer op wil 
pakken. In deze cursus leer je je stoottechniek te 
verbeteren en ga je verschillende speelpatronen 
oefenen, zodat de kans op het maken van meer-
dere caramboles achter elkaar vergroot wordt. Het 
doel is vooruitgang te boeken, waardoor het ple-
zier in het spel ook groeit.

5  woensdagen 20:00 - 21:00 uur
datum 8-15-22-29 mrt, 5 apr
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00 

17. BILJARTEN VOOR 
GEVORDERDEN

In deze cursus leer je voornamelijk de juiste keuze 
te maken en vooruit te denken, bijvoorbeeld door 
de ballen te ‘ verzamelen’ . Onder andere het sturen 
van de ballen en het tempo van de stoot zijn daar-
bij van belang. Als dat lukt wordt het ‘ kleine spel’  
aangeleerd met de kans op hogere series te ver-
groten. Het doel is vooruitgang te boeken, waar-
door het plezier in het spel ook groeit.

5  woensdagen 21:00 - 22:00 uur
datum 8-15-22-29 mrt, 5 apr
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00 

18. WIJNCURSUS VOOR 
BEGINNERS

In het ge ellige roe okaal van inocerf ijnge-
nootschap in Uithoorn komen een aantal zaken 
aan de orde die je als wijnliefhebber graag zou wil-
len weten, waaronder: hoe proef je wijn, hoe wordt 
wijn gemaakt en welke factoren beï nvloeden de 
smaak van wijn? Tijdens deze avond zal Richard 
Sprey vertellen uit zijn praktijk als wijnimporteur 
en zullen er acht verschillende wijnen worden ge-
proefd. Richard Sprey 
is partner van Vinocerf, 
geeft les aan de Vinocerf 
Wine Academy en is jury-
lid van het wijnconcours 
Challenge Millésime Bio 
in Montpellier.

1 woensdag 20:00 - 22:00 uur
datum 8 maart
o.l.v. Richard Sprey 
plaats Vinocerf, Grevelingen 34, 

Uithoorn
cursuskosten € 22,50 (incl. materiaalkosten)

19. AV SHOW: DE SALVADOR 
DALÍ DRIEHOEK IN 
CATALONIË

e gaan naar atalonië. e e oeken daar drie 
plaatsen die veel voor Salvador Dalí  hebben be-
tekend, tegenwoordig gepromoot als de ‘ Salva-
dor Dalí  driehoek’ . In het pittoreske Cadaqués liet 
hij aan een strandje een villa bouwen om daar sa-
men met Gala, zijn Russische muze, te wonen. In 
Pú bol decoreerde hij een kasteel en de tuin. Deze 
schonk hij aan Gala. En in zijn geboorteplaats Fi-
gueres bouwde hij een oud theater om en richtte 
hij het zelf in tot een heus Dalí  museum. 

1 woensdag 20:00 - 22:00 uur
datum 8 maart
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 9,00 

20. MAHJONG 
VERVOLGCURSUS

In deze cursus gaan we dieper in op de 1000 won-
deren van mahjong en op de 10.000 mogelijkhe-
den om het mahjong spel te winnen. Spelender-
wijs leer je de fijne knee jes . In elke les wordt 
voortgeborduurd op de kennis die je de week er-
voor hebt opgedaan. In de vervolgcursus komen 
de volgende onderwerpen aan bod: speciale com-
binaties, strategie en tactiek en spelen met minder 
dan vier spelers. Na de vervolgcursus kun je met 
een gerust hart meespelen bij een vereniging. De-
ze vervolgcursus is bedoeld voor degenen die de 
basiscursus hebben gevolgd of op een andere ma-
nier de basiskennis hebben opgedaan. Speel(de) 
je thuis mahjong met (familie)regels uit de vorige 
eeuw, en wil je de moderne Nederlandse spelre-
gels leren? Dan is het advies om de basiscursus 
te volgen.

6  donderdagen 19:00 - 22:00 uur
datum 9-16-23-30 mrt, 6-13 apr
o.l.v. Jan Keevel
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 56,00 (incl. materiaalkosten)

21. TAFELDECORATIE 
VOOR PASEN

In een landelijke omgeving werken we met wil-
gentenen. Natuurlijk materiaal, buigzaam, waar je 
heel prettig mee kan werken tot mooie vormen. Je 
vlecht als basis een onderstel. Vervolgens maak 
je vijf of zes gevlochten ringen die je aan het on-
derstel bevestigt. Hierin verwerk je boomschors. 
Daarna mag je dit met natuurlijke decoratiemate-
rialen en naar eigen inzicht tot een voorjaar/ Paas-
tafereel aankleden.

1 dinsdag 19:00 - 22:00 uur
datum 14 maart
o.l.v. Yvonne Kemp
plaats Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten € 0,00 incl. koffie/thee en 

lekkers

22. NATUURLIJKE ANALYSE, 
ANDER ZICHT OP 
GEZONDHEID

Een workshop in drie delen over een andere kijk 
op gezondheid. Deze workshop is voor iedereen 
die iets voor zijn gezondheid wil doen door op een 
andere manier naar een aandoening te gaan kij-
ken. Meer dan de helft van de mensen heeft één 
(of meer) chronische ziekte(n), een andere kijk 
hierop zou wel eens kunnen helpen ter verbete-
ring van hun gezondheid. In de workshop gaan we 
er vanuit dat een negatieve ervaring een aandoe-
ning tot gevolg kan hebben. Het idee hierachter is 
dat ons lichaam reageert op alles wat we ervaren. 
Een spannende en intrigerende workshop geba-
seerd op het boek “Natuurlijke Analyse, ander zicht 
op gezondheid”.

3 dinsdagen 19:30 - 21:45 uur
datum 14-21-28 mrt
o.l.v. Leen van Rij
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 24,00 

23. DIGITALE NALATENSCHAP
Als iemand komt te overlijden zijn de goed bevei-
ligde accounts voor niemand toegankelijk. In de-
ze presentatie geven we informatie over de digi-
tale nalatenschap vanuit twee perspectieven: wat 
je voor je nabestaanden kunt regelen en wat je als 
nabestaande kunt doen. Wat kun je zelf regelen? 
Je krijgt informatie die je helpt om je digitale nala-
tenschap goed over te dragen aan je nabestaan-
den. Wat doe je als nabestaande met de appara-
ten, accounts, sociale media rofielen en a onne-
menten van de overledene wanneer deze niets 
heeft overgedragen? Wat is er mogelijk, wat niet 
en hoe regel je het allemaal?

1 woensdag 20:00 - 21:30 uur
datum 15 maart
o.l.v. Leo Bloemhard
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00 

24. RONDLEIDING 
SCHEEPVAARTHUIS/
AMRATHHOTEL

Ontdek het prachtige Scheepvaarthuis. Het mar-
kante gebouw is een bijzonder voorbeeld van de 
expressionistische Amsterdamse School bouwstijl. 
Tot in het kleinste detail, uitgevoerd in de duurste 
materialen, werd door bekende architecten, beeld-
houwers en glas-in-loodkunstenaars uitdrukking 
gegeven aan de historie van onze zeevaart in een 
hiermee verwante sym-
boliek. Het Scheepvaart-
huis is daarmee een ‘ ge-
samtkunstwerk’ , waar-
in de Amsterdamse ge-
schiedenis van het rijke 
scheepvaartverleden als 
een architecture parlan-
te (beeldverhaal) wordt 
weergegeven. Na de 
rondleiding van 1,5 uur 
wordt er koffie/thee met 
gebak geserveerd. 

1 vrij dag 10:00 - 12:30 uur
datum 17 maart
o.l.v. Gids Scheepvaarthuis
plaats Scheepvaarthuis/ Amrathhotel, 

Prins Hendrikkade 108, 
Amsterdam

cursuskosten € ,00 incl. koffie/thee met 
gebak

25. RONDLEIDING 
BEELD & GELUID

Ga op ontdekkingstocht en geniet van al het moois 
dat Beeld &  Geluid te bieden heeft: spectaculaire 
architectuur, een blik achter deuren die normaal 
voor publiek gesloten blijven en een indruk van de 
enorme omvang van onze mediahistorische col-
lectie. De gids van Beeld& Geluid neemt je mee 
langs de mediapersoonlijkheden op de Wall of Fa-
me en de fascinerende en verborgen symboliek 
van het schitterende gebouw. Ook daal je af naar 
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 materi-
aal opgeslagen, maar is ook een enorme collec-
tie interessante objecten uit de mediageschiedenis 
van Nederland te vinden. Aansluitend KAN het mu-
seum bezocht worden. Hiervoor dient dan entree 
betaald te worden.

1 vrij dag 14:00 - 15:00 uur
datum 17 maart
o.l.v. Gids Beeld &  Geluid
plaats Beeld en Geluid, Media 

Parkboulevard 1, Hilversum
cursuskosten € 12,00 excl. Toegang tot 

museum

26. GOLF CLINIC
Golfen is een gezonde buitensport voor jong en 
oud. Je kunt deze sport tot op hoge leeftijd beoe-
fenen. Ter kennismaking krijg je drie lessen onder 
begeleiding van een ervaren golf-pro. De cursus 
geeft een indicatie van mogelijkheden. Na de cur-
sus zal je het ‘ golfvirus’  voelen werken.

3 zaterdagen 10:00 - 11:00 uur
datum 18-25 mrt, 1 apr
o.l.v. Jacques Balvert
plaats Golfpark Wilnis, Bovendijk 16A, 

Wilnis
cursuskosten € 30,00 
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27. ALLE FACETTEN VAN GLAS 

IN LOOD
In een boeiende presentatie neemt glazenier Roe-
lof van der Tak je mee in de wereld van het glas in 
lood. Hij vertelt over de soorten glas en hoe die ge-
maakt worden. Hij gaat in op de historische ontwik-
kelingen en legt uit hoe glas in lood en gebrand-
schilderde ramen gemaakt worden.

1 donderdag 19:30 - 22:00 uur
datum 23 maart
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00 

28. FOTOGRAFIE
In acht avonden leer je hoe je toestel werkt en wat 
je kunt met al die knoppen en functies. Wat kan je 
zelf instellen en waarom? Ook instellingen op je te-
lefoon. Hoe maak je mooiere foto’ s, door te letten 
op inhoud, compositie en presentatie? Hoe kun je 
je foto’ s verbeteren of bewerken met gebruik van 
basale computer bewerking? Aan de hand van fo-
to-opdrachten kijken we met opbouwende kritiek 
naar je vorderingen. Bij de cursus hoort ook een 
foto excursie naar Kasteel de Haar, waar je onder 
begeleiding, in de praktijk gaat fotograferen. Doel-
groep: iedereen die het leuk vindt foto’ s te maken 
en deze meer aansprekend wil maken. Voorken-
nis: bekend met de PC (windows) en het overzet-
ten van foto’ s van de camera naar de pc.

8  dinsdagen 28 mrt, 4-11-18-25 apr, 
9-16-30 mei: 20:00 - 22:00 uur

1 zaterdag 20 mei: 00:00 - 00:00 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen 

Foto-excursie: Kasteel De Haar, 
Haarzuilens

cursuskosten € 101,00 (incl. materiaalkosten)
entreekosten Entree De Haar of MJK +  

parkeerkosten

29. LEZING: BIJZONDERE 
HOTELS IN AMSTERDAM

Was een hotel vroeger alleen een plek om te sla-
pen en te eten, tegenwoordig kom je er voor unie-
ke ervaringen en zijn hotels bijzonder vorm ge-
geven. Ook lobby’ s zijn niet meer louter functio-
neel maar eerder een plek waar je met vrienden 
afspreekt, werkt of leest. Hotels worden op deze 
manier een verlengstuk van de stad. Tijdens de-
ze lezing komen hotels in Amsterdam aan bod 
die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd of nog in 
aanbouw zijn. Daarnaast wordt gekeken naar bij-
zondere concepten zoals hotelkamers in een hijs-
kraan, in brugwachtershuisjes, in een slibvijzelge-
maal en in een windketel. 

1 donderdag 20:00 - 22:00 uur
datum 30 maart
o.l.v. De Gebouwengids
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 18,00 

30. WANDELING JENEVERSTAD 
WEESP

Wie weet dat Weesp ooit de grootste jenever pro-
ducerende stad van Nederland was? 50 stokerij-
en bezorgden de 3000 Weespers in de 17e eeuw 
een dankbare bron van inkomsten. Jeneversto-
ker Christian Pfeiffer vertelt over de rijke Weesper 
drankgeschiedenis tijdens een rondleiding door de 
oude Vechtstad. Leer in ruim een uur wandelen al-
les over de stad die is gebouwd op genot. De wan-
deling wordt afgesloten met een jenever of likeur 
naar keuze in de stokerij van Anker Weesp die zich 
in de imposante, herbestemde, Laurentiuskerk be-
vindt.

1 zaterdag 15:00 - 17:00 uur
datum 1 april
o.l.v. Stokerij Anker
plaats Stokerij Anker, Herengracht 16, 

Weesp
cursuskosten € 18,00 incl. jenevertje of 

likeurtje
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31. WORKSHOP MOZAÏEK 
SIERADEN

Tijdens deze workshop ga je een eigen uniek en 
bijzonder sieraad maken. Je kunt kiezen uit een 
hanger, armband, oorbellen, ring of sleutelhanger, 
die je maakt met een combinatie van glassteentjes, 
kralen en steentjes in de gewenste kleur. Het leu-
ke is dat je geen ervaring hoeft te hebben om dit 
prachtige sieraad te kunnen maken. Een extra sie-
raad kan gemaakt worden voor € 20,00.

1 dinsdag 19:00 - 22:00 uur
datum 4 april
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 32,00 (incl. materiaalkosten)

32. HIGHLIGHTS VAN 
WEST-AMERIKA

Op deze complete en veelzijdige rondreis beleef je 
alle plekken écht, van de kust tot het diepere bin-
nenland. Van duizelingwekkende wereldsteden als 
San Francisco, Las Vegas en Los Angeles, tot de 
natuurspektakels van Yosemite Park, Grand Ca-
nyon, Arches, Zion Canyon, Monument Valley, 
het droge en hete Death Valley en de schitteren-
de Bryce Canyon. Kom en geniet mee tijdens deze 
boeiende audio-visuele presentatie.

1 donderdag 20:00 - 22:00 uur
datum 6 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00 

33. RONDLEIDING RAADHUIS 
DUDOK IN HILVERSUM

Op een steenworp afstand van het centrum ligt het 
door W.M. Dudok ontworpen Raadhuis van Hilver-
sum (1924-1931). Tijdens de rondleiding door dit 
rijksmonument kom je in de meest bijzondere ruim-
ten. 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 donderdag 10:00 - 11:30 uur
datum 13 april
o.l.v. Gids Raadhuis Hilversum
plaats Raadhuis Hilversum, Dudokpark 

1, Hilversum (achterzijde)
cursuskosten € 16,00 

34. WANDELING 
JAC. P. THIJSSEPARK

Dwalen door betoverend heemgroen, dat kan in 
het rijksmonument: het Jac. P. Thijssepark in Am-
stelveen. Al wandelend met de gids krijg je een 
schat aan informatie over bomen en planten, de 
geschiedenis en de naamgever van dit beroem-
de park. Ze zijn er nog steeds: de korenbloem, het 
klein heksenkruid en het grasklokje. En ook plan-
ten die men nauwelijks meer in het wild aantreft 
vind je hier nog volop. De medewerkers zijn conti-
nu bezig de natuur te “sturen”. Zo groeien bijvoor-
beeld de boomkruinen van het 75 jaar oude park 
steeds meer naar elkaar, maar willen de planten 
graag licht krijgen. Kom genieten van de romanti-
sche en prachtige tuinkamers van dit kleurrijke “be-
toverende” park. Start: hoofdingang van het park 
op de Bernhardlaan, naast huisnummer 8, in Am-
stelveen. 

1 woensdag 10:00 - 12:00 uur
datum 19 april
o.l.v. Walter Busse
plaats Verzamelen: hoofdingang park, 

Prins Bernhardlaan naast 
huisnr. 8, Amstelveen

cursuskosten € 10,00 

35. EEN LEVEN VOOR 
VRIJHEID: DE DUITSE 
DICHTER FRIEDRICH 
VAN SCHILLER

De meesten van ons kennen de grootste dich-
ter van de Duitse literatuur, Johann Wolfgang von 
Goethe. Zijn vriend, de dichter Friedrich von Schil-
ler, is minder bekend, maar zeker niet minder be-
langrijk. Schiller was niet alleen dichter, maar ook 
dramaturg, filosoof en historicus. Hij wordt ook wel 
de dichter van de vrijheid genoemd. Zijn beroemd-
ste gedicht is “Ode an die Freude”, door Beetho-
ven op muziek gezet en tot volkslied van de EU uit-
gegroeid. Oud docent Duits Ad van der Lee voert 
je in deze presentatie mee naar de fascinerende 
periode van de Duitse Sturm und Drang en Klas-
sik. Kennis van het Duits is daarbij niet vereist.

1 woensdag 20:00 - 22:00 uur
datum 19 april
o.l.v. Ad van der Lee
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00 

36. RONDLEIDING SPACE EXPO
Space Expo is het bezoekerscentrum van ESA 
ESTEC en hét museum over de ruimte en ruim-
tevaart. Vele bezoekers gingen je al voor op een 
spannende ontdekkingsreis langs sterren en pla-
neten door het heelal. Een gids neemt je mee 
door de ruimte en de geschiedenis van de ruim-
tevaart. Na de rondleiding kun je zelfstandig door 
het museum dwalen waar onder andere een 1:1 
nagebouwd model van de maanlander Eagle staat 
waarmee Neil Armstrong in 1969 als eerste mens 
voet op de maan zette.

1 donderdag 13:00 - 14:00 uur
datum 20 april
o.l.v. Gids Space Expo
plaats Space Expo, Keplerlaan 3, 

Noordwijk
cursuskosten € 8,00 
entreekosten Entree Space Expo of MJK

37. WANDELING UTRECHT: 
KLOOSTERS EN ZORG 
IN DE MIDDELEEUWEN 
EN LATER

In de middeleeuwen telde de Utrechtse binnen-
stad meer dan twintig kloosters. Een aantal daar-
van hield zich ook met zorg bezig. Daarnaast wa-
ren er gasthuizen waar men zieken verpleegde of 
onderdak bood aan pelgrims. Na de reformatie zijn 
veel van deze gebouwen verdwenen of kregen ze 
een andere bestemming. Wat is er eigenlijk nog 
over van al die middeleeuwse kloosters en gast-
huizen? Onder leiding van een Gildegids maak je 
een wandeling langs eeuwenoude gebouwen en 
hoor je alles over de bijzonderheden ervan. Na de-
ze wandeling zullen deze historische gebouwen 
voor jou weer leven.Deze wandeling start en ein-
digt bij het Catharijneconvent.

1 zaterdag 10:30 - 12:00 uur
datum 22 april
o.l.v. Gilde Utrecht
plaats Verzamelen: Catharijneconvent, 

Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
cursuskosten € 12,00 

38. KUNSTGESCHIEDENIS: 
ODE AAN ANTWERPEN

Naar aanleiding van de tentoonstelling Ode aan 
Antwerpen in het Catharijneconvent in Utrecht ne-
men we de diverse kunstuitingen van de Sinjoren-
stad in de 16e eeuw onder de loep. Dit gebeurt tij-
dens drie avonden in De Boei en een bezoek aan 
de tentoonstelling in Utrecht. De eerste avond zal 
gaan over Antwerpen voor de val van de stad op 
17 augustus 1585, met schilders die heel belang-
rijk zijn geweest voor de verspreiding van de re-
naissance in de Nederlanden. De tweede avond 
gaat over de stad Antwerpen na de val. De archi-
tectuur en beeldhouwkunst na het Concilie van 
Trente in 1563. De derde avond gaat vooral over 
het werk van de zogenaamde drie groten, Pieter 
Paul Rubens, Antoon van Dijk en Jacob Jordaens.

3 dinsdagen 2-9-16 mei: 20:00 - 22:00 uur
1 zaterdag 20 mei: 12:00 - 14:00 uur
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen 

Museum Catharijneconvent, 
Utrecht

cursuskosten € 40,00 

VOORJAAR 2023 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN PRESENTEERT OP
DEZE PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

PROGRAMMA  CURSUSPROJECT
39. RONDLEIDING SLOT ZUYLEN

Een bezoek aan Slot Zuylen wordt interessanter 
met een gids die alles van het kasteel weet! Tij-
dens de rondleiding hoor je alles, van de middel-
eeuwse fundamenten tot Belle van Zuylen en de 
laatste bewoners in de 20e eeuw.

1 zaterdag 11:30 - 12:30 uur
datum 6 mei
o.l.v. Gids Slot Zuylen
plaats Slot Zuylen, Tournooiveld 1, 

Oud Zuilen
cursuskosten € 10,00 
entreekosten Entree slot Zuylen of MJK

40. RONDLEIDING 
MARINETERREIN 
AMSTERDAM

Op deze voormalige werf is de geschiedenis op 
allerlei manieren aan de gebouwen af te lezen. 
In de voormalige officiersmess is Pension Home-
land gevestigd, monumenten en archeologie zit-
ten in het oude werkgebouw van de commandant 
en in het Poortgebouw zijn bedrijven als Amster-
dam Smart City en Studio Zeitgeist te vinden. Dit 
boeiende gebied wordt de komende jaren orga-
nisch ontwikkeld, waarbij duurzaamheid en inno-
vatie een belangrijke rol spelen. Tijdens de rond-
leiding is er aandacht voor het maritieme verleden, 
het huidig gebruik en de wijze waarop dit gebied 
stap voor stap naar een nieuw, duurzaam en inno-
vatief stadskwartier verandert. Start vanaf Pensi-
on Homeland, gebouw 006, Kattenburgerstraat 5.

1 woensdag 10:30 - 12:00 uur
datum 10 mei
o.l.v. De Gebouwengids
plaats Verzamelen: Kattenburger-

straat 5, Amsterdam. 
Ingang oude marineterrein

cursuskosten € 17,00 

41. RONDLEIDING 
JITS BAKKER

In de Bilt liggen twee kunstschatten! Het beelden-
park Beerschoten, met 31 beelden van de wereld-
beroemde beeldhouwer Jits Bakker (1937-2014) 
waaronder “De parachutist” winnaar van de lan-
delijke Buitenkunst verkiezing 2022! Een paar 
honderd meter verderop bevindt zich het atelier 
de Kooi, waar Jits ruim 50 jaar zijn kunstwerken 
maakte. Hij ontwierp ook het zogenaamde beel-
denlabyrint in zijn tuin waar veel iconische beel-
den van hem zijn tentoongesteld. Jits Bakker was 
naast beeldhouwer ook schilder, tekenaar, aqua-
rellist, en maker van sieraden en monumentale 
glaswerken. In zijn atelier de Kooi is een prachtige 
documentaire over zijn levenswerk te zien, dit wilt 
u niet missen! Deze rondleiding van 2,5 uur start in 
het beeldenpark Beerschoten.

1 donderdag 10:00 - 12:30 uur
datum 11 mei
o.l.v. Gids Jits Bakker
plaats Beeldenpark Beerschoten, 

De Holle Bilt 6, De Bilt
cursuskosten € 16,00 incl. koffie/thee

42. SUPPEN
Geniet vanaf de sup op een sportieve manier van 
de mooie voorjaarsavonden in Vinkeveen. Leer 
in drie avonden alles over suppen. Dit is goed te 
doen voor beginners, maar ook ontzettend leuk 
voor de geoefende supper die de Vinkeveense 
Plassen wil verkennen. Maak een mooie tocht over 
de plassen en kom tussendoor op krachten met 
een korte pauze en rustgevende oefeningen.

3 donderdagen 19:00 - 21:00 uur
datum 11-18-25 mei
o.l.v. Zeilschool de Vinkeveense 

plassen
plaats Zeilschool de Vinkeveense 

plassen, Herenweg 144, 
Vinkeveen

cursuskosten € 69,00 incl. plank en wetsuit

43. WANDELING UTRECHT: 
BEELDEN, GEVELSTENEN 
EN LANTAARNCONSOLES

De hele binnenstad van Utrecht is opgesierd met 
beeldhouwwerken, grote en kleine. Sommige in 
het oog springend, sommige bijna onzichtbaar. 
Tussen de reliëfs aan muren en onder de lantaarn-
palen langs de grachten zitten ware kunstwerk-
jes. Onze Gildegids neemt je mee langs een aan-
tal van die parels en vertelt je er alles over. Ga mee 
op ontdekkingstocht!

1 zaterdag 10:30 - 12:00 uur
datum 13 mei
o.l.v. Gilde Utrecht
plaats Verzamelen: Janskerkhof, 

Lange Smeerstraat 7, Utrecht, 
beeld Anne Frank

cursuskosten € 12,00 

44. RONDLEIDING 
CRUQUIUS MUSEUM

De gids van het Cruquius Museum in het oude 
stoomgemaal vertelt je over de droogmaking van 
het Haarlemmermeer, de bijzondere architectuur 
en over de mens achter de grootste stoommachi-
ne. Behalve diverse stoommachines en opvoer-
werktuigen krijg je ook te zien hoe stoomtechniek 
nu eigenlijk werkt, vroeger en nu nog steeds. Na je 
bezoek heb je een goed beeld van strijd tegen het 
water en het leven onder NAP. 

1 zaterdag 11:00 - 12:00 uur
datum 13 mei
o.l.v. Gids Cruquius Museum
plaats Cruquius museum, 

Cruquiusdijk 27, Cruquius
cursuskosten € 14,00 
entreekosten Entree museum of MJK

45. RONDLEIDING KASTEEL 
LOENERSLOOT

Bij Kasteel Loenersloot staat een gids voor je klaar 
om te vertellen over de geschiedenis en toekomst 
van dit indrukwekkende historische erfgoed. Loop 
mee van de kelders tot de toren en in veel bijzon-
dere ruimten daartussen. Kom langs en laat je ver-
rassen: de tijd heeft er stilgestaan. Het slot is een 
bezoek meer dan de moeite waard!

1 zaterdag 11:00 - 12:30 uur
datum 10 juni
o.l.v. Rien Derks
plaats Kasteel Loenersloot, 

Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten € 10,00 

46. RONDLEIDING KASTEEL + 
PARK LOENERSLOOT

Bij Kasteel Loenersloot staat een gids voor je klaar 
om te vertellen over de geschiedenis en toekomst 
van dit indrukwekkende historische erfgoed. Loop 
mee van de kelders tot de toren en in veel bijzon-
dere ruimten daartussen. Kom langs en laat je 
verrassen: de tijd heeft er stilgestaan. Het slot is 
een bezoek meer dan de moeite waard! Ga na de 
lunch met de gids mee door het park. De aanleg 
kenmerkt zich door een sterk kronkelende water-
partij, kunstmatige heuveltjes en beslotenheid. 

1 zaterdag 11:00 - 15:00 uur
datum 10 juni
o.l.v. Rien Derks
plaats Kasteel Loenersloot, 

Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten € 25,00 incl. lunch
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OPEN
HUIS

OPEN HUIS

LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

ZATERDAG 4 FEBRUARI
9.30 - 13.00 uur

DONDERDAG 9 FEBRUARI
19.00 - 21.30 uur
(inschrijven via de website)

WOENSDAG 8 FEBRUARI
14.00 - 15.30 uur
WOENSDAG 22 FEBRUARI
14.00 - 16.30 uur
(inschrijven via de website)

MAANDAG 13 FEBRUARI
tweetalig havo 19.00 uur
tweetalig vmbo-t 20.15 uur

DINSDAG 14 FEBRUARI
tweetalig vwo 19.00 uur
information in English 19.45 uur
gymnasium 20.15 uur
(inschrijven via de website)

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

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

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

HWC

Tot ziens!

Welkom

IOS ANDROID

TTO
 Tweetalig onderwijs

LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

WOENSDAG 22 FEBRUARI
tweetalige  lessen
14.00 - 15.30 uur
gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30 - 16.30 uur 
(inschrijven via de website)

MAANDAG 13 FEBRUARI
Thavo 19.00 uur
Tvmbo-t 20.15 uur

DINSDAG 14 FEBRUARI
Tvwo 19.00 uur
information in English 19.45 uur
gymnasium 20.15 uur
(inschrijven via de website)

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

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Challenge
yourself! VMBO-T

HAVO
ATHENEUM

GYMNASIUMWil je (nog) beter worden in de Engelse taal?
Wil je je met oog voor anderen en vanuit een
internationaal perspectief in de wereld begeven?
Durf je uitdagingen creatief, onderzoekend,
ondernemend en in samenwerking aan te gaan?

Dan zijn de tweetalige opleidingen op het HWC
echt iets voor jou!

Voor meer informatie en inschrijving voor
de voorlichtingsavonden en de tweetalige
lessen ga naar www.hethwc.nl.

Bilingual education: 
Engels en Nederlands op hoog niveau 
Op het Hermann Wesselink College kun je - 
naast ‘gewoon’ vmbo-t, havo en vwo - ook twee-
talig onderwijs (TTO) volgen. Dit kan op alle 
niveaus. Maar wat houdt TTO nu eigenlijk in? 
Vanaf de eerste schooldag word je bij sommige 
vakken ondergedompeld in het Engels (‘immer-
sion’ noemen we dat). Tijdens de lessen en 
andere activiteiten spreekt de docent Engels, 
maar ook voor de leerlingen is Engels dan de 
voertaal. Natuurlijk wordt er in het begin reke-
ning mee gehouden dat dit voor veel leerlingen 
nieuw en moeilijk is, maar je zult merken dat je 
het snel onder de knie krijgt. Je bereikt gemak-
kelijker een hoog niveau in het Engels dan in de 
Nederlandstalige afdelingen, omdat je veel 
meer input krijgt en zelf ook meer Engels 
spreekt en schrijft. In het tweetalig vmbo-t 
krijgen leerlingen in de onderbouw de helft van 

de vakken in het Engels. Op het tweetalig vwo 
en havo wordt meer dan twee derde van de 
vakken in het Engels gegeven. De overige lessen 
zijn in het Nederlands, want het is natuurlijk 
belangrijk om ook die taal verder te ontwik-
kelen. Voor leerlingen met een internationale 
achtergrond betekent dit dat zij bereid moeten 
zijn om � ink in hun beheersing van het Neder-
lands te investeren. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Tweetalig onderwijs draagt ook bij aan je 
ontwikkeling als persoon. Je wordt er zelfverze-
kerder en zelfstandiger van. Het is best span-
nend om op school opeens een vreemde taal te 
spreken, maar samen met je klasgenoten krijg je 
het voor elkaar. Er zijn in het programma ook 
internationale uitwisselingen, waarbij je gaat 
logeren bij een leeftijdsgenoot op een school in 
het buitenland en je diezelfde leerling ook hier 

Tweetalig onderwijs: 
hoe ziet dat eruit? 

in Nederland bij je thuis ontvangt. Dat is inten-
sief en vraagt veel van je zelfstandigheid en 
aanpassingsvermogen, maar daardoor groei je 
er ook van! 

Intake 
Op de TTO-afdelingen werken we met een 
intake voor de leerlingen die zich hebben 
aangemeld. Tijdens deze intake kijken we in de 
eerste plaats naar je motivatie. Je voert een 
gesprekje met een docent in het Engels en in 
het Nederlands. Daarnaast krijg je een Engelse 
test op groep 8-niveau en moet je in het Neder-
lands een motivatiebrief schrijven. Tijdens deze 
intake willen we vooral zien of jij zelf gemoti-
veerd bent voor tweetalig onderwijs en ook in 
staat bent om dit actief op te pakken.

Wereldburgerschap 
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen 
inzicht krijgen in hoe de democratische rechts-
staat werkt. Je leert alles wat je nodig hebt om 
daar later als volwassene op een goede manier 
in te kunnen meedraaien en leert ook zien wat 
daarvan de waarde is. Voor alle drie de oplei-
dingen geldt dat er binnen de vakken veel 
aandacht is voor zaken die spelen in de wereld 
om ons heen. Je kunt daarbij denken aan 

verkiezingen, wereldwijde vraagstukken op het 
gebied van klimaatverandering, technologische 
ontwikkelingen, migratie en internationale 
samenwerking, maar ook aan natuurverschijn-
selen en koninklijke huwelijken. Bij buitenlesac-
tiviteiten zoals excursies en reizen, zoomen we 
ook in op de speci� eke cultuur van de plekken 
waar we naartoe gaan.

Kunst en Cultuur
Sinds 2022 is het HWC een cultuurpro� elschool. 
Dat betekent dat we een school zijn die kunst 
en cultuur belangrijk vindt voor de ontwikke-
ling van onze leerlingen. Je kunt bij ons in de 
meeste kunstvakken examen doen. Daarnaast 
kun je meedoen aan theaterproducties en zijn 
er allerlei andere culturele activiteiten rond 
muziek, drama en kunst. We kijken ernaar uit 
om ons cultuurpro� el de komende jaren nog 
verder uit te bouwen. 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag 
meer weten over het HWC en onze oplei-
dingen? Ga dan naar www.hethwc.nl. Daar vind 
je nog veel meer informatie over onze school en 
over de voorlichtingsactiviteiten voor nieuwe 
leerlingen.






