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Een 60-jarig huwelijk komt niet zo 
vaak voor en zeker niet dat de beide 
echtgenoten nog zo �t zijn. En dat 
Corrie en Gerard nog in zijn voor van 
alles bleek al snel in de knusse tuin 
van het echtpaar. De hele familie, 3 
dochters, 8 kleinkinderen en 
aanhang kwam net terug van een 
gezellig familie weekend in de 
Achterhoek. Op het programma 

stonden allerlei activiteiten waar-
onder kanoën en skelteren, activi-
teiten waar het echtpaar zelf ook 
enthousiast aan meedeed. Gerard is 
geen onbekende in De Ronde Venen, 
jarenlang was hij actief betrokken bij 
de Senioren Bowling en de Stichting 
Spel en Sport. Corrie zette zich in als 
vrijwilliger om mensen Nederlands te 
leren. Maar familie is het belang-

rijkste, zo raken ze niet uitgepraat 
over het eerste achterkleinkind dat in 
oktober wordt geboren. En is Gerard 
zichtbaar ontroerd als hij met trots 
verteld over zijn dochters en klein-
kinderen. De burgemeester had ook 
een mooi cadeau bij zich, een boek 
van landschappen uit de omgeving, 
waarop iedereen in koor riep: ‘Oma 
dan kan je weer schilderen!” Na een 
gezamenlijk proost op het 60 jarig 
huwelijk nam de heer Divendal 
afscheid. Ook voor hem zat de 
vakantie, met deze eerste klus, er 
weer op. 

Op 21 augustus jl. was het 60-jarige huwelijksfeest van het echtpaar 
Monshouwer - Fakkeldij. Reden voor Burgemeester Maarten Divendal 
voor een verrassingsbezoekje aan het echtpaar dat sinds 1987 in Mijd-
recht woont.

Zestig jarig huwelijksfeest 
echtpaar Monshouwer - Fakkeldij

Vinkeveen - Parkeren in Vinkeveen 
wordt steeds lastiger op zonnige 
dagen. Ronde Venen Belang heeft 
veiligheid hoog in het vaandel van 
haar verkiezingsprogramma staan. 
Op mooie dagen, tijdens de vakantie 
periodes en in de weekenden is 
Vinkeveen een trekpleister voor 
toeristen en natuurlijk onze eigen 
inwoners die willen recreëren. De 
parkeerplaats bij eiland 4 is snel vol 
en parkeren langs de weg aan de 
Baambrugse Zuwe mag niet. De 
Zuwe moet vrij blijven voor de hulp-
diensten. Ook het parkeren langs de 
Botsholsedijk is een doorn in het oog 

van veel inwoners. Ronde Venen 
Belang heeft hierover schriftelijke 
vragen gesteld aan het college. Er zal 
nagedacht moeten worden over een 
structurele oplossing voor het 
parkeerprobleem rond De Plassen. 
`Hulpdiensten moeten bij calami-
teiten altijd spoedig ter plaatse 
kunnen komen, dat geldt voor de 
persoonlijke veiligheid van ons alle-
maal` aldus Lyone van Vliet, raadslid 
van Ronde Venen Belang. Naar 
verwachting zullen de vragen in de 
raadsvergadering van september 
2022 door het College worden 
beantwoord

Parkeren in Vinkeveen steeds 
lastiger op zonnige dagen

Help
In de nacht van 14 op 15 augustus jl. 
is in Baambrugge, waar ik sinds 5 jr 
woon, mijn super lieve,prachtige 3 
jarige kater Mickey aangereden en 
de dader is er vandoor gegaan. 
Maandagochtend vond ik hem luid 
gillend in de tuin. Bij mijn dierenarts 
bleek dat Mickey zijn poot gebroken 
was, op zo ‘n manier dat hij naar de 
orthopedische dierenarts in Woerden 
moest. Daar zeiden ze dat het een 
hele lelijke breuk was die alleen 
operatief kan worden hersteld. Die 
operatie kost € 2000. Ik heb een WIA 
uitkering en kan dat helemaal niet 
betalen. Maar als hij niet wordt 
geopereerd moet zijn pootje worden 

geamputeerd en dat is het laatste dat 
ik wil. Daarom zijn wij een crowdfun-
ding gestart om zo het geld bij elkaar 
te krijgen voor deze broodnodige 
hersteloperatie. Spoed Operatie 3jr 
kater Mickey voorkomt amputatie.

De Ronde Venen - Elke donderdag-
middag in augustus en september 
kunnen Rondeveense ouderen terecht 
bij De Heertjes in Vinkeveen voor een 
gezellig middag.Gastheren Niek en 
Luke van de Heertjes hebben dozen 
vol met leuke verschillende spelletjes 

die naast het traditionele klaverjassen 
leuk zijn om te doen. Gezellig lachten 
en kletsen om de dagen te door-
breken. Komende donderdag is er ook 
nog plek dus aanmelden kan nog 
steeds! Onze activiteiten zijn gratis 
maar alleen na aanmelding toeganke-

Spelletjesmiddagen gaan nog 
even door

Bingo
Amstelhoek - Zaterdag 17 september gaan (eindelijk) de bingoballetjes 
weer rollen in het Buurthuis van Amstelhoek. Er worden die avond 10 
rondes gespeeld en er zijn weer mooie prijzen te winnen. De toegang is 
gratis net zoals het eerste kopje ko�e of thee. De zaal gaat open om 
19:00 uur. De bingoavonden in het seizoen 2022/2023 zijn: 17 september, 
5 november, 17 december, 28 januari, 4 maart en 15 april

lijk. Vol = vol. Aanmelden kan via 
info@tjitzehesselius.nl of via het 
Servicepunt, bel even voor je langs-
gaat zodat het daar niet te druk wordt 
0297-587600. De Stichting Tjitze 
Hesselius organiseert sinds 2015 acti-
viteiten voor alleengaande ouderen 
uit De Ronde Venen. Voor meer infor-
matie kunt u een kijkje nemen op 
onze website www.tjitzehesslius.nl of 
ons volgen via Facebook. 
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Amstelhoek - Op zaterdag 3 
september organiseert Buurtvereni-
ging Amstelhoek een rommelroute. 
De organisatie hoopt op een heel 
gezellige dag met veel leuke 
ontmoetingen. Voor de inwendige 
mens wordt ook gezorgd. Bij het 
gebouw Ons Streven staat o.a. ko�e 
en thee klaar. Bent u opzoek naar 
goede en bruikbare spullen kom dan 
beslist langs. Vele inwoners van 
Amstelhoek bieden voor hun huis
of in de tuin hun koopwaar aan.
De rommelroute is al in meerdere 
plaatsen geweest en ook Amstelhoek 

zoekt graag de verbinding op. Een 
routekaart is beschikbaar en kunt u 
ophalen bij Ons Streven, Engellaan 3. 
De rommelroute begint om 11.00 uur 
en eindigt om 15.00 uur.

Rommelroute in Amstelhoek

Mijdrecht - ‘Veel mensen komen
in de vakantie een paar kilo’s aan’, 
vertelt gewichtsconsulent Claudia 
van der Meijden, ‘dus na de vakantie 
is vaak een moment om te gaan 
beginnen met afvallen.’ Bij Slimness 
start op dinsdag 30 augustus, 
woensdag 31 augustus en donder-
dag 15 september een groep waarin 
plaats is voor tien personen. ‘Het 
leuke van een groep is dat je erva-
ringen met elkaar kan delen en dat 
is heel motiverend’, ziet Claudia.
De groepen zijn heel gemêleerd. 
Vrouwen en mannen, jong en oud, 
mensen die nooit eerder gepro-
beerd hebben af te vallen of 
mensen die juist van alles al gepro-
beerd hebben volgen de cursus. ‘Als 
ze mijn adviezen opvolgen, kunnen 
ze in negen weken (tien bijeenkom-
sten) tussen de vijf en twaalf kilo 
kwijtraken’, belooft Claudia. Elke 
week worden de mensen gewogen 
en worden de vorderingen bij 
gehouden. Ook bespreekt Claudia 
vele belangrijke onderwerpen met 
betrekking tot afvallen en de 
broodje aap verhalen.

Zonder poespas
Bij de eerste bijeenkomst wordt
het boek ‘Afvallen zonder poespas’ 
uitgereikt waar veel tips en ook 
héérlijke, slanke en vooral makke-
lijke recepten in staan! Een gezond 
gewicht is belangrijk. ‘Het is niet 
alleen voor de mooi, maar natuurlijk 
ook beter voor de gezondheid. Wie 
wil er nou niet minstens tien jaar 
langer in goede gezondheid leven? 
We weten allemaal dat ons gedrag 
onze gezondheid beïnvloedt. 
Verkeerde voeding, alcohol,
stress, te weinig slaap en bewegen 
verhogen de kans op ziekte. We 
leven bijna allemaal ongezond in de 
huidige samenleving. Erfelijke 
aanleg bepaalt welke ziekte we 
daarvan krijgen. De vergrijzing 
speelt ook een rol, maar geen door-
slaggevende. Dat is een misper-
ceptie. Veroudering hoeft niet met 
ziekte gepaard te gaan. De oplos-
sing ligt voor de hand: pas je leefstijl 
aan, dat maakt de kans op ziekte 
kleiner en is daarmee goed voor 
jezelf én voor de maatschappij! 
Claudia vindt het �jn om mensen 
daarbij te helpen. Slimness bestaat 
in oktober aanstaande alweer twaalf 
jaar! Haar formule om af te vallen 
werkt goed en is in al die jaren 
vrijwel ongewijzigd gebleven.

Open dag
Op zaterdag 27 augustus tussen 
09.00 en 13.00 uur houdt Slimness 
een open dag op Bozenhoven 19a. 
Belangstellenden kunnen dan 
kennismaken met Claudia. Zij kan 
meten of iemand overgewicht heeft 
en advies geven. Mensen kunnen 
beslissen of een groepscursus of 
juist individuele begeleiding wat 
voor hen is. ‘Ze kunnen ook samen 
begeleiding krijgen, met hun 
partner, buurvrouw, vriendin, zoon 
of dochter.’ Een cursus bij Slimness is 
een goede stok achter de deur om 
een gezond gewicht te bereiken. De 
meeste mensen kiezen na de cursus 
dan nog voor vervolgconsulten. ‘We 
werken dan aan gedragsbehoud. 
Wilskracht en zelfbeheersing is 
belangrijk.’ Maar Claudia begrijpt 
heel goed dat mensen terug 
kunnen vallen. ‘Voor hen hebben 
we de cursus ‘Eerste Hulp Bij 
Terugval’. Deze cursus wordt nu ook 
in groepsverband op de woensdag-
avond gegeven. Een terugval is heel 
normaal. Je oude gedrag zit nog in 
je hoofd. Je gaat grenzen opzoeken 
en voordat je het weet zitten de 
kilo’s er weer aan.’ We wonen ook 
nog eens in een luilekkerland waar 
je op elke straathoek iets lekkers 
kan kopen. Mensen weten soms 
geen maat meer te houden. Of 
hebben het idee dat ze gezond 
bezig zijn. Schaam je vooral niet en 
plan een gratis intake in of kom 
langs op de open dag.
Meer informatie of opgeven 
‘Afvallen in groepsverband’:
kijk op www.slimness.nl. 

Open dag bij Slimness

Regio - Twee rechterhanden? Dol op 
techniek? Of gewoon wat tijd over op 
27, 28 en 29 september? Meldt u dan 
aan als vrijwilliger voor de Techniek 
Driedaagse. Gezocht wordt naar vrij-
willigers die technische workshops 
begeleiden, de catering verzorgen, 
het verkeer regelen of allerlei hand-
en spandiensten willen verrichten.
De Techniek Driedaagse is een groot 
techniekfestijn voor leerlingen uit de 
groepen 7, 8 en brugklas. Meer dan 
3.900 leerlingen van scholen uit Aals-
meer, Uithoorn, Nieuwkoop en De 
Ronde Venen volgen daar technische 
workshops onder leiding van lokale 
technici en vele vrijwilligers. Dit jaar is 
de Techniek Driedaagse te gast bij Van 
Vliet Containers in Aalsmeer. “Op dit 
evenement maken de leerlingen 
kennis met alle facetten van techniek”, 
licht projectleider Karin Wateler toe. 
“Ze programmeren een robot, 
metselen een muurtje, voeren een 
apk-keuring uit bij een vrachtwagen 

en ontdekken alles op het gebied van 
recycling en duurzaamheid. Deze 
workshops zijn allemaal bedacht en 
voorbereid door lokale technische 
bedrijven. Voor de begeleiding van de 
leerlingen zijn vele vrijwilligers nodig.”
Naast het begeleiden van de work-
shops, zijn vele vrijwilligers nodig om 
de Techniek Driedaagse in goede 
banen te leiden. “We zoeken ook
vrijwilligers die het verkeer willen 
regelen, de catering verzorgen, de 
groepen met leerlingen ontvangen of 
allerlei hand- en spandiensten 
verrichten”, vervolgt Karin. “Alle hulp is 
van harte welkom. Het is een geweldig 
evenement; die blije koppies als de 
leerlingen met de techniek aan de slag 
zijn: daar doe je het voor!” Aanmelden 
als vrijwilliger kan via een mail naar: 
info@technetamstelenvenen.nl. Meer 
informatie over de Techniek Drie-
daagse? Of nieuwsgierig naar sfeer-
beelden van eerdere edities? Kijk op 
www.technetamstelenvenen.nl.

Enthousiaste vrijwilligers 
gezocht voor Techniek 

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.

Bijen en wespen 
houden vol

De droogte en de warmte vallen 
veel dieren zwaar. Ook in mijn tuin 
en de omringende polder. De vogels 
zijn sloom en traag. Pas als in de 
avond de temperatuur wat daalt 
laten ze zich zien. De winter-
koningen zingen nog wel, maar 
zacht en voorzichtig. De andere 
vogels zijn stil. Natuurlijk moeten ze 

ook ruien, dus augustus is sowieso 
geen maand voor uitbundige actie. 
Maar nu zijn ze stiller en rustiger 
dan ooit. Zelfs de mollen lijken zich 
met tegenzin te verplaatsen. Elke 
dag een nieuwe molshoop is er niet 
bij deze weken.
Ook de planten hebben het slecht. 
In de oevers langs de tocht heeft het 
riet het als overlever overgenomen. 
Zelfs de meeste inheemse planten 
in mijn tuin lijken het te willen 
opgeven. Ik wil niet teveel kostbaar 
slootwater verspillen aan sproeien. 
Dus dat gebeurt zo min mogelijk. 
Elke dag wordt het weerbericht 
belangrijker. Ik kijk uit naar de paar 
druppels die voorspeld worden. En 
helemaal naar de echte buien 
verderop in deze week misschien.

En de insecten? Wie overleven er? 
En hoe doen ze dat?
Neem nu de bijen. Wilde bijen zijn 
hier veel. En ze hebben dit jaar 
meer dan anders geluk. Want dit 
voorjaar heeft spontaan de rolklaver 
zich in mijn tuin gevestigd. En niet 
één plantje, maar vele vele rolkla-
vers. Rolklavers kunnen heel goed 
tegen zon én hitte. En bijen vinden 
er de nectar die ze zoeken. Ze 
konden al terecht op de passie-
bloem. Ook de passiebloem is
een soort die heel goed bestand
is tegen warmte en droogte. De 
passiebloem bloeit lang met 
bloemen die heerlijke nectar 
bevatten. De bloemen duren maar 
één dag maar elke dag gaan nieuwe 
knoppen open, wel tot begin 

oktober. Dus dat is voor de wilde 
bijen een lange periode van 
voedselzekerheid.
De wespen hebben het moeilijker. 
Ook zij zijn altijd met veel. In een 
gewoon jaar kunnen ze zich vanaf 
eind augustus uitgebreid tegoed 
doen aan de druif. Dit jaar is elke 
struik en klimmer vroeger dan 
andere jaren. Dus de trosjes zijn nu 
al eetbaar voor de wespen. Alleen 
heeft mijn druif dit jaar maar tien 
trosjes in plaats van de meer dan 
duizend die hij normaal heeft. Dus 
de wesp moet naar alternatieven 
zoeken. Gelukkig voor de wesp is 
ook de appel vroeg. Dus ook de 
wesp redt zich wel. Alleen de 
muggen vallen bij bosjes...
Catherine
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Regio - Alweer een aantal jaren 
geleden is door een gemeentelijke 
herindeling Abcoude bij de 
gemeente ‘De Ronde Venen’ gaan 
horen. Nu denk je misschien: wat 
heeft dat met Coach4you te maken? 
Veel, want door deze herindeling 

kunnen de leerkrachten van groep 8 
van de basisscholen in Abcoude ook 
een beroep doen op Coach4you. 
Dat is erg �jn, maar daar wringt 
gelijk de schoen want Coach4you 
heeft een tekort aan coaches uit, 
met name, Abcoude. Er is dringend 

behoefte aan minstens één coach 
voor Abcoude. Kunnen we je
overhalen je in te zetten voor de 
kinderen die je hulp nodig hebben? 
Dan wil je vast weten wat je werk 
inhoudt.

Ondersteunen
Dus: wat doet een coach van 
Coach4you? De coach ondersteunt 
een kind van groep 8 van wie de 
ouders en of leerkrachten ver-
wachten dat het de overstap naar 
het voortgezet onderwijs niet zo 
gemakkelijk zal maken. Een coach 
komt eenmaal per week bij de leer-
ling op bezoek en bespreekt met
de leerling zijn of haar vragen. Dit 
kan over van alles zijn. Denk aan 
plannen, omgaan met onzekerheid, 
het maken van vrienden, etc. Wil je 
meer weten, mail of bel ons dan of 
lees verder op onze website: https://
gildedrv.nl/coach4you. Email: C4Y@
gildedrv.nl of bel met Henriette 
Grasho�-Berkel, tel. 06 - 5510 8586.

Coach4you nodigt je uit 
brugklassers te begeleiden

De Ronde Venen - Op 1 september 
opent inloophuis ’t Anker, een 
centrum voor mensen die leven met 
en na kanker, weer twee dagen per 
week de deuren. Gasten die (ooit) 
kanker hebben (gehad) én hun 
naasten, zijn op dinsdag en 
donderdag van harte welkom voor 
ko�e of thee en een praatje en 
desgewenst een luisterend oor. 
Lotgenotencontact is immers een 
belangrijke steun voor velen.
Gasten kunnen deelnemen aan 
allerlei ontspannende en a�eidende 
activiteiten, zoals zingen in het 
smartlappenkoor, schilderen in het 
eigen atelier, yoga, massage, samen 
lunchen, haken & breien, biljarten of 

toneelspel. De meer serieuze zg. 
rondetafelgesprekken vinden ook 
weer plaats. Ook creatief bezig zijn 
staat op het programma. In het voor-
jaar waren er twee succesvolle 
bijeenkomsten o.l.v. creatief thera-
peute Joke Stapper, waarbij gasten 
met wolvilten een prachtig kunst-
werk voor het inloophuis hebben 
gemaakt. In de komende winter 
worden deze bijeenkomsten hopelijk 
herhaald. Nieuw zijn de spelletjes-
middagen, waarbij men in een 
ontspannen en gezellige sfeer de 
strijd aan kan gaan met elkaar. In 
oktober is er een speciale thema-
ochtend gepland voor vrouwen met 
(ooit) borstkanker. In november zal 

aandacht worden besteed aan pros-
taatkanker. Deze winter staan er ook 
�lmmiddagen op de agenda.
In het kader van de psychosociale 
hulpverlening bij kanker spelen 
centra zoals ’t Anker een belangrijke 
en wetenschappelijk bewezen rol. 
Om het inloophuis te kunnen laten 
voortbestaan, zijn vrijwilligers hard 
nodig. Kijk eens op de site van Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Tympaan -
De Baat. Nadere inlichtingen over ’t 
Anker of vrijwilligerswerk bij ’t Anker 
zijn te verkrijgen via www.inloop-
huishetanker.nl of 06 - 1211 1100.
Inloophuis ’t Anker heet gasten op 
dinsdag en donderdag van 10.00
tot 15.00 uur van harte welkom in 
gebouw De Trekvogel aan de
Karekiet 49 in Mijdrecht.

Regio - In 2022 worden het Ramp-
jaar 1672 en het 350-jarig bestaan 
van de Oude Hollandse Waterlinie 
herdacht. In De Ronde Venen organi-
seert de Historische Vereniging 
Proosdijlanden allerlei activiteiten 
rond het thema ‘RampZalig’. De 
Rondeveense verhalenvertellers Elza 
Vis en Ineke Bams sluiten hierbij aan 
met een verhalenmiddag in Waver-
veen op zaterdag 3 september. 
Waverveen is het gebied waar in 
1672 zich een aantal gebeurtenissen 
afspeelden die tot de verbeelding 
spreken. We weten daar het een en 
ander over dankzij ds. Selijns, die 
destijds predikant was in Waverveen. 
Maar ook uit brieven en andere 
documenten kun je je een beeld 
vormen van het leven in die tijd en 
hoe gewone mensen de oorlog en 
de onderwaterzetting van het land 
hebben ervaren. Op basis van deze 

informatie hebben Elza en Ineke een 
programma samengesteld waarin 
vooral de verhalen van gewone 
mensen centraal staan, evenals het 
leven en werk van ds. Selijns. De 
verhalen worden verteld in ‘Het 

Contact’, onder de kerk van Waver-
veen (Cli�ordweg 9). De middag 
begint om 15.00 uur. De kosten
voor deze middag bedragen € 7,– 
(vergoeding voor ko�evrijwilligers 
en gebruik ruimte). Ko�e en thee 
zijn voor eigen rekening (graag 
contant betalen). U kunt zich tot
1 september opgeven bij Ineke Bams 
(ineke.bams@live.nl / 06-27434885).

Inloophuis weer open

Verhalenmiddag: Gewone 
mensen worden helden

Mijdrecht - Nog steeds gaan er 
kinderen zonder ontbijt naar school. 
Ook kinderen uit onze gemeente De 
Ronde Venen! Daar wil Albert Hein 
graag wat aan doen. Het veelzeg-
gende motto van de actie is dan ook: 
‘Op een lege maag kan je niet leren’. In 
de week van 29 augustus tot en met 4 
september worden ontbijt-producten 

ingezameld bij AH De Passage en AH 
Leicester in Mijdrecht. In goed overleg 
wordt een gezond assortiment 
ontbijtproducten aangeboden. Ten 
opzichte van vorig jaar is het aanbod 
van producten verder geoptimali-
seerd met nog meer gezonde 
producten. Deze zijn uitgestald in
een speciale kraam in de �lialen. De 

kraampjes worden bemand door de 
vrijwilligers van Voedselbank De 
Ronde Venen en/of leden van Rotary-
club Vinkenveen-Abcoude. Nadat de 
producten zijn afgerekend kunnen 
deze nabij de kassa’s worden ingele-
verd bij de afgifteplek. Helpt u ook 
mee de kinderen de dag goed te laten 
beginnen? Doneer dan in week 35 bij 
de AH-�lialen een of meer producten 
aan de Voedselbank De Ronde Venen.

Op een lege maag kun je niet leren

LEZERSPOST

Ik mag aannemen dat ze inmiddels alweer terug zijn van hun “missie”. 
De voornamelijk damesdelegatie van linkse huize, aangevuld met een 
paar mannelijke collegae, uit de Tweede Kamer. Waar ging hun snoep-
reisje heen én, niet onbelangrijk, wat was hun missie eigenlijk?

Wel, na navraag blijkt dat het als normaal beschouwd wordt als een 
Kamerdelegatie eens in de zoveel tijd eens gaat “bij-beppen” (lees:
oeverloos gezwam) in een ander aandachtsgebied dan in ons polder-
achtige landje. Of dit nu in Europa ligt of elders, dat doet er totaal niet 
toe. Ze moeten er gewoon een keertje “uit”, die jongens en meisjes… 

Vertraging?
Vertraging op Schiphol en ko�ers kwijt?? Nou, dat laatste zal wel 
meevallen als je bedenkt dat deze dames en heren écht niet via de rijen 
wachtenden tussen het klootjesvolk op de luchthaven hebben gestaan, 
maar onder begeleiding van een maatschappij of Schiphol-bobo en via 
diverse short-cuts de vertrekgate hebben bereikt. Menigeen uit deze 
groep, op onze kosten reizende lieden, zijn volgens hun politieke inte-
resses zéér anti CO2-uitstoot en daarvan is volgens hen de luchtvaart-
sector de grootste boosdoener. Maar ja, je schuift je principes graag even 
opzij als je een leuk reisje kan maken, je er dik voor betaald wordt en je 
portemonnee in je zak kan blijven zitten nietwaar? Maar waarom mijn 
stukje deze keer?

Kiki bak�ets
Wel, de groep werd aangevoerd door een bekende van ons, Mijdrechte-
naren en Ronde Veners. Kiki Hagen, alias Kiki Bak�ets, die na een niet al te 
succesvolle carrière in ons Gemeentebestuur nu lid is van de Tweede 
Kamer. In die hoedanigheid gaat zij daar over de portefeuilles; mbo, 
groen onderwijs, leven lang ontwikkelen (wat dat ook mag inhouden), 
milieu en tot slot ‘circulaire economie’ (weer zo’n onuitlegbare kreet waar 
je alle kanten mee uit kunt).

Wat doet of deed ze dan in Godsnaam in Suriname? 
Wel beste lezers, laat ik u snel uit het ongewisse helpen. Met o.a. het niet 
onbesproken fractielid van Bij1, Sylvana Simons (zelf van Surinaamse 
afkomst) is ze in onze voormalige kolonie Suriname om met de selecte 
meereizende collegae (voor de zoveelste keer) excuses aan te bieden aan 
het Surinaamse volk omdat die stouteriken van voorouders van ons op
1 januari 1863 besloten om het werk op de plantages maar zelf te doen 
en hun werknemers (de tot slaaf gemaakte) de vrijheid terug te geven... 
Ja... dat was dus 159 jaar geleden, maar dat is even bijzaak. Menigmaal 
heeft dezelfde mevrouw Simons met opgeheven vingertje en op hysteri-
sche toon geprobeerd om ons, onze ouders, onze grootouders en zelfs 
onze overgrootouders de schuld in de schoenen te schuiven of een 
schuldgevoel aan te praten.

Beperkte kennis
Haar, op dit terrein toch zeer beperkte kennis van zaken laat helaas niet 
toe om haar ervan te overtuigen dat het juist haar eigen voorouders 
waren die de slaven zonder enig gevoel voor mededogen voor enorm 
veel geld aan de blanke landeigenaren verkochten. Maar dat vergeet je 
liever even als het niet zo goed uitkomt. De delegatie gaat praten en
luisteren naar Nederland hatende politici en verre nazaten van de gedu-
peerde groep en ja... er worden eisen aan het excuus gesteld en gekop-
peld. Men wil �nanciële compensatie en genoegdoeningen voor henzelf, 
hun vaak al overleden ouders en voorouders die allang het tijdelijke voor 
het eeuwige hebben ingeruild, maar zij die nu de Surinaamse bevolking 
vertegenwoordigen, zij leven nu nog immers met voortdurende en 
onherstelbare trauma’s! Er is door Surinaamse o�cials een “Wieder Gut 
Matching” bedrag berekend van zo’n 50 miljard euro. Nederland, je zult 
betalen en niet zo zuinig ook. Als je dat maar weet.

Businessclass
Na hun Mea culpa, Mea maxima culpa-expeditie ging de groep ook nog 
even naar Bonaire en Curaçao. E�e uitrusten... sjonge jonge jonge... wat 
hebben zij het toch zwaar... en dat werk moet toch beloond en afgesloten 
worden met een paar vrije dagen op een heerlijk ‘all inclusive’ resort van 
het kaliber Jan Thiel-baai... Nou, en laat het dan ook maar meteen duide-
lijk zijn dat het vliegticket geen economy class was. Dat is voor het kloot-
jesvolk. Voor vluchten die zes uur of langer duren mogen de dames en 
heren op onze kosten businessclass genieten. U weet wel... glaasje 
bubbels bij het excellente eten.

Maar ik worstel nog steeds met een grote vraag. Waarom moest de club 
aangevoerd worden door ons aller Kiki Bak�ets? Sorry... Kiki Hagen. Waar-
voor zij in de kamer zit heeft volgens haar portefeuille geen enkel raak-
vlak met dit uitje naar Suriname. Of het moet het onderwerp ‘leven lang 
ontwikkelen’ (in Suriname ??) zijn... en dat op kosten van u en mij.... Maak 
je borst maar vast nat.

We zullen ongetwijfeld nog vaker van haar horen want zij is en blijft het 
raakvlak met onze Gemeente...

C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

Wat deed oud-wethouder Kiki Hage
in Suriname?
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Regio - De grootste ramp die het 
dorp Waverveen ooit heeft getro� en 
is ongetwijfeld de brute overval door 
Franse militairen tijdens een koude 
novembernacht in 1672. Tijdens
die nacht kwamen enkele tientallen 
mensen om het leven en viel bijna de 

helft van alle woningen aan de 
vlammen ten prooi. Arie Bloed gaat 
in zijn lezing uitgebreid in op wat er 
destijds in Waverveen voorviel. In zijn 
verhaal gebruikt hij de geschriften 
van de toenmalige predikant van de 
gereformeerde kerk in het dorpje, 
dominee Henricus Selijns, die waar-
schijnlijk al binnen twee weken na de 
ramp de gebeurtenissen in het Kerk-
boek beschreef.

Eenmalige presentatie
Het Kerkboek van dominee Selijns zal 
voor deze ene dag ook te zien zijn in 
de tentoonstelling. Arie Bloed gaat 
uitgebreid in op de betekenis van dit 
unieke geschrift, dat vanuit het kerk-
bestuur van Waverveen in bewaring 
is gegeven in het Regionaal Histori-

sche Centrum RHCVV in Breukelen, 
en nu dus eenmalig in Vinkeveen 
wordt geëxposeerd. Tevens geeft 
Arie een verhelderende toelichting 
op de historische prent van Sorious 
over de aanval op Waverveen. Een 
absolute aanrader dus, deze lezing, 
die u natuurlijk kunt koppelen aan 
het bekijken van de tentoonstelling 
‘1672 RampZalig’.
Arie Bloed is een geboren en 
getogen Wavervener, die zich na
zijn studies geschiedenis en rechten 
jarenlang heeft bezighouden met 
internationale veiligheidsvraag-
stukken. Ondertussen bleef zijn 
hobby de plaatselijke en regionale 
geschiedenis van de Ronde Venen, 
waarover hij geregeld publiceert, 
onder meer in kwartaalblad ‘De 
Proosdijkroniek’. Samen met Jan 
Compier publiceerde hij in 2021 het 
boek ‘Waverveen: van boeren, 
burgers en buitenlui’.
U bent van harte welkom: zaterdag 
27 augustus in de R.K.-kerk, Kerklaan, 
Vinkeveen. Kerk is open om 13.00 
uur. Aanvang lezing: 13.30 uur, 
toegang gratis.

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Zomerstop Nieuwsronde
In de maanden juli en augustus is er bij RTV Ronde Venen een zomerstop 
en zijn er geen reguliere wekelijkse uitzendingen van ons lokale nieuws- 
en actualiteitenprogramma Nieuwsronde. Wij zenden gedurende deze 
zomerstop een overzicht uit van alle items die het afgelopen half jaar 
voorbij gekomen zijn in Nieuwsronde. De redactie van Nieuwsronde 
wenst u een � jne zomer toe.

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur:
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
 14.00-16.00 UpstairsAtErics

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Lezing van Arie Bloed: Waverveen 
in de dodelijke Franse storm

Prent ‘Waverveen in brand’.

Dr. Arie Bloed. Het Kerkboek van dominee Selijns.

De Ronde Venen - Op maandag 5 
september a.s. is er een haringhap-
perij bij Dorpshuis de Willisstee. 
Vanaf 19.00 uur trapt het Shantykoor 
af met vrolijke zeemansliederen. 
Naast de Willisstee is de straat inge-
richt voor een vermakelijk avondje. 
De haring die aan de viskar wordt 
verstrekt is voor iedereen gratis. 
Uiteraard zolang de voorraad strekt.

Na het optreden van het Shantykoor 
krijgen we een stuk gezelligheid met 
muzikale ondersteuning van Amster-
damse straatmuzikant Hans Kap. 
Wie kent niet die vrolijke liedjes, 
waar je lekker op mee kunt zingen! 
Hij is al een aantal keren in Wilnis te 
zien en te horen geweest. Deze 
sympathieke, Amsterdamse top-
accordeonist/ zanger & entertainer 

heeft door vele jaren ervaring, een 
herkenbaar, vrolijk en veelzijdig 
repertoire opgebouwd! Met wereld-
beroemde nummers zoals o.a: Aan 
de Amsterdamse grachten, Tulpen 
uit Amsterdam, Medley Willy Alberti, 
Medley Johnny Jordaan en nummers 
van André Hazes, weet hij de 
mensen in de juiste stemming te 
krijgen! Hans Kap is de laatste der 
Mohikanen in zijn genre. De toegang 
is gratis.

Gezellig Haringhappen in Wilnis

GOED GESCHOTEN

Ik stuur u een foto van 
mijn lieve, levenslus-
tige kleindochter Avia 
Simons van 8 jaar.
Ze logeert bij ons 
omdat ze nog één 
vakantieweek heeft. 
Na de � inke hittegolf 
kwam de, voor mij 
(oma), langverwachte 
afkoeling op de avond 
van 17 augustus. Een 
heuse wolkbreuk! Het 
werd een echt water-
ballet; twee uur in de 
regen gespeeld. Hele-
maal nat natuurlijk. 
Wat heeft ze genoten 
met haar nichtje Eva 
en de buurkinderen! 
Misschien verdient dit 
wel een plaatsje in de 
krant. Ik hoop natuur-
lijk dat er geen schade 
is ontstaan in de gemeente; wij hebben er in ieder geval van genoten!
Oma en Opa Smit uit Vinkeveen.

”Wij vonden het leuk”

De Ronde Venen - Op dinsdag
20 september 2022 gaan zij weer 

van start. Dan hebben zij de eerste 
fysieke herhalingsles van het 

seizoen met als onderwerp reani-
meren. In deze les frissen zij onze 
kennis op over hoe je adequaat 
kunnen handelen bij een hartstil-
stand. Bent u zelf in het bezit van 
een geldig reanimatiecerti� caat en 
wilt u deze ook geldig houden, 
neem dan contact met hen op en 
meldt u aan voor deze avond. Zij 
kunnen eindelijk weer fysiek aan de 
slag en hebben daarvoor het 
zaaltje tegenover de RK Kerk Sint 
Johannes de Doper, Burg. Padmos-
weg 270 te Wilnis gereserveerd van 
19.30 tot 21.30 uur. Wilt u zelf leren 
reanimeren of bent u nieuwsgierig 
geworden naar onze vereniging, 
mail naar secretaris@knvderonde-
venen.nl.

EHBO De Ronde Venen gaat 
weer herhalen



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

START INSCHRIJVING!
MAANDAG 5 SEPTEMBER

De afgelopen seizoenen moesten we het van-
wege corona zonder de Cursusmarkt stellen. 
Ook dit keer is er geen Cursusmarkt, maar hou-
den we op woensdag 31 augustus een ‘Cursus-
informatie sessie’ voor een beperkt aantal cur-
sussen (knutsel/maak-, talencursussen, etc.). 
Tijdens deze Cursusinformatie sessie kun je met 
de docent overleggen wat je kunt maken en of 
het niveau van de cursus passend is. 
Van de volgende cursussen zal de docent op 31 
augustus van 19.00 tot 20.30 uur aanwezig zijn 
in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen:

Nr. Cursusnaam

04 Spaans voor beginners
05 Start met bridge!
10 Bridge opfriscursus
17 Zeefdruk je eigen tas
25 Dikke dames schilderen
26 Wilgentenen herfstmand
37 Aquarel Plezier
41 Workshop mozaïek sieraden
47 Workshop hip stippen

In onderstaande cursusoverzicht zijn deze cur-
sussen gekenmerkt met een 
In onderstaande cursusoverzicht zijn deze cur-
sussen gekenmerkt met een  achter de cur-
susnaam.

Inschrijven
De inschrijving voor alle cursussen start op 
maandag 5 september. Vanaf 10 uur staat dan 

het inschrijfformulier op de website www.cursus-
project.nl/rondevenen.htm. Inschrijven kan uit-
sluitend door het online invullen en opsturen van 
het inschrijfformulier. Mocht dit een probleem 
geven: op 7 september van 10.00 tot 12.00 uur 
is Agnes Blokker (tel. 0297-582482) telefonisch 
bereikbaar om te helpen. 
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 binnen een week niet 
ontvangen hebben, neem dan contact op met 
Agnes Blokker.

Contactpersonen
Agnes Blokker, tel. 0297-582482
e-mail: registratie@ cursusproject.nl
Dorry Omtzigt, tel. 0297-261552
e-mail: dorry1403@ live.nl

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

www.cursusproject.nl
D e S tich ting  C ursusp roject k an onder g een enk el e omstan-
dig h eid aansp rak el ijk  w orden g estel d v oor sch ade aan p erso-
nen en/ of eig endommen. D ez e aansp rak el ijk h eid is ev enmin 
v an toep assing  op  diefstal  of v ermissing  v an p ersoonl ijk e 
g oederen tijdens de door h aar g eorg aniseerde activ iteiten.

01. VINKEVEEN IN BEWEGING
Ook zo stram en stijf geworden? Ken je Nederland in 
beweging? Dan is deze gezellige en laagdrempelige 
les echt iets voor jou! We gebruiken loop-, stap- en tik-
vormen om het lichaam op te warmen en de conditie 
te verbeteren. Daarna doe je staand of zittend op een 
kruk krachtoefeningen met of zonder gewichtjes. De 
mobiliteitsoefeningen zorgen ervoor dat de gewrich-
ten en spieren weer wat soepeler worden. Ook wor-
den er balansoefeningen gedaan ter preventie van 
vallen. De bewegingen zijn eenvoudig en worden dui-
delijk uitgelegd zodat iedereen (man of vrouw), met of 
zonder lichamelijke klachten, deze les op muziek kan 
meedoen. 

11 maandagen 11:00-12:00 uur
datum 12-19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 

7-14-21-28 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 88,00

02. RELAXERCISE
Relaxercise is een bewegingsles op basis van de rus-
tige, vloeiende bewegingen uit de Tai Chi, Q igong en 
het werken aan de spieren uit de poses van Yoga en 
Stretching. In combinatie met mooie rustgevende mu-
ziek zal de ademhaling rustiger worden en zal het lei-
den tot ontspanning en het stimuleren van het rustze-
nuwstelsel, wat bijdraagt aan lichamelijke en geeste-
lijk herstel. Het is mindful bewegen, je wordt innerlijk 
en uiterlijk bewogen. We sluiten liggend af met een 
geleide ontspanning. Een heerlijke les voor ieder-
een (met of zonder lichamelijke klachten) en met na-
me voor diegenen die willen leren hun stress te redu-
ceren.

11 maandagen 20:00-21:00 uur
datum 12-19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 

7-14-21-28 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 88,00

03. DANS
Heb je altijd al willen dansen, maar je durft niet al-
leen... etc. Kom dan dansen op de donderdagen! Op 
diverse ritmes zoals Salsa, Merengue, R& B, Top 40, 
Disco kan je mee dansen. Met meer dan 20 jaar er-
varing in het vak “ Sporten en bewegen” , weet de do-
cent je mee te nemen in de fl ow waarbij plezier voorop 
staat. Twijfel niet langer en schrijf je in.

10  donderdagen 20:00-21:00 uur
datum 22-29 sep, 6-13-20 okt, 

3-10-17-24 nov, 1 dec
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 80,00

04. SPAANS VOOR BEGINNERS
Ga je wel eens op vakan-
tie naar een Spaanstalig 
land of heb je zelf een huis 
in Spanje? En heb je niet of 
nauwelijks ervaring met de 
Spaanse taal? Dan is deze 
cursus wellicht iets voor je! 
Alicia Gonzá lez, geboren 
en getogen in Barcelona, 
leert je op een leuke, ontspannen en interactieve ma-
nier authentiek Spaans. Aan de hand van allerlei alle-
daagse situaties (mensen ontmoeten, winkelen, eten, 
reizen enz.) maak je kennis met deze wereldtaal en 
de Spaanse cultuur. Doe je ook mee? Bij deze cur-
sus maak je gebruik van het leerboek en het werk-
boek Gente hoy 1.

12 maandagen 14:00-16:00 uur
datum 26 sep, 3-10-17-31 okt, 

7-14-21-28 nov, 5-12-19 dec
o.l.v. Alicia Gonzá lez
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 144,00 
materiaalkosten € 50,00 tbv leerboek en werkboek 

Gente Hoy 1, zelf aan te schaffen

05. START MET BRIDGE!
Voor iedereen die over-
weegt te leren bridgen is er 
nu goed nieuws. We star-
ten met een cursus geba-
seerd op de nieuwe methode “ Start met bridge” . Spe-
ciaal voor hen die op wat latere leeftijd met bridge wil-
len beginnen, heeft de Bridge Bond deze cursus ont-
wikkeld. Na deze 12 lessen kunt u zich direct aanslui-
ten bij een club.

12 dinsdagen 10:00-11:30 uur
datum 27 sep, 4-11-18-25 okt, 

1-8-15-22-29 nov, 6-13 dec
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 123,50 incl. theorie- en 
 werkboekje

06. FILOSOFIE-ARISTOTELES
Aristoteles was de briljante 
en meest bekende leerling 
van Plato en de leermees-
ter van Alexander de Gro-
te. Hij stichtte een eigen 
school in Athene: het Lyce-
um. Hij verrichtte baanbre-
kend wetenschappelijk on-
derzoek en ontwikkelde de 
logica. Zijn middeleeuwse bijnaam: ” de Filosoof” . De 
meest bekende en kenmerkende uitspraak van Aris-
toteles is: “ Alle mensen, het is naar weten dat ze van 
nature streven” . Voor ons is zijn naam vooral verbon-
den aan zijn deugdethiek, die grote belangstelling on-
dervindt. Zijn invloed op de westerse cultuurgeschie-
denis is niet te onderschatten. Bij deze cursus wordt 
gebruik gemaakt van een reader, welke bij aanvang 
van de cursus wordt uitgereikt.

5  woensdagen 20:00-22:00 uur
datum 28 sep, 12-26 okt, 9-23 nov
o.l.v. Hans Beuk
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 53,50 incl. reader

07. PALEIS OP DE DAM-1
Je brengt een bezoek aan het Paleis, waar de Vrede 
van Munster en de niet bescheiden trots van Amster-
dam in de verborgen iconografi e tot uitdrukking is ge-
bracht.

1 donderdag  12:00-14:00 uur
datum 29 september
o.l.v. Jean v. Tongeren
plaats Verzamelen: ingang Paleis 

(Damzijde), Amsterdam
cursuskosten € 8,00 
entreekosten entree paleis of MJK

08. VERVALLEN 

09. PALEIS OP DE DAM-2
Zie de informatie bij cursus 0 7 .

1 zaterdag 12:00-14:00 uur
datum 1 oktober
o.l.v. Jean v. Tongeren
plaats Verzamelen: ingang Paleis 

(Damzijde), Amsterdam
cursuskosten € 8,00 
entreekosten entree paleis of MJK

10. BRIDGE OPFRISCURSUS
In deze cursus weer 8 onderwerpen op het gebied 
van bieden, af- en tegenspel. Iedereen is welkom, 
enige basiskennis is wel vereist. Aan de orde komen 
o.a. de vierde kleur, limietbiedingen, de eerste slag, 
afgooien, negatief doublet, kaartlezen, de kunst van 
het troeftrekken en meer. Het oefenen en spelplezier 
staan centraal. Van iedere les krijg je een samenvat-
ting van de behandelde en geoefende stof.

8  maandagen 13:30-15:30 uur
datum 3-10-17-24 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 70,00 (incl. materiaalkosten)

11. STERRENKUNDE
Met de aankomst van de Webb telescoop op z’n plek 
in de ruimte is een spannende zoektocht naar nieu-
we ontdekkingen aangebroken. Wil je hierbij op de 
voorste rij zitten, dan kun je de kennis over wat er zo 
boven onze hoofden gebeurt bijspijkeren. In principe 
is nieuwsgierig zijn genoeg, maar enige basiskennis 
maakt het wel wat gemakkelijker.

6 maandagen 20:00-22:30 uur
datum 3-10-17-24-31 okt, 7 nov
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 48,00

12. RONDLEIDING ZUIDAS EN 
 CIRCL, AMSTERDAM

In het gebied Zuidas worden ca 7.000 woningen, ho-
tels, restaurants en kantoorruimtes gerealiseerd. 
Ruim 3.500 woningen zijn reeds opgeleverd. Tus-
sen de hoge torens staat een groene oase waar cir-
culariteit centraal staat: het in 2017 geopende bijzon-
dere paviljoen Circl. Het paviljoen dient als living lab, 
waar iedereen met goede ideeën over duurzaamheid 
en circulariteit terecht kan. Architectuurliefhebbers uit 
binnen- en buitenland komen op de bijzondere bebou-
wing van dit gebied af, zoals bijvoorbeeld het nieuwe 
onderkomen van de Goede Doelen Loterijen, ontwerp 
van Benthem Crouwel Architects en het net opgele-
verde The George, ontworpen door Liesbeth van der 
Pol.

1 dinsdag 10:30-12:00 uur
datum 4 oktober
o.l.v. De Gebouwengids / 

Wendeline Dijkman
plaats Verzamelen: CIRCL, Gustav 

Mahlerplein 1B, Amsterdam
cursuskosten € 17,00

13. LEER ZELF SPAANSE TAPAS 
 MAKEN-1

Spaanse tapas. Iedereen kent ze wel van een heer-
lijke zomervakantie in Spanje of heeft ze wel eens in 
een Spaans restaurant gegeten. Hoe leuk is het om 
ze zelf te leren maken? Hartstikke leuk! In drie ses-
sies leer je hoe simpel, leuk en vooral lekker het ma-
ken van de Spaanse hapjes is. En bijkomend voor-
deel: je mag je eigen creaties daarna lekker opeten!

3  dinsdagen 14:00-16:00 uur
datum 4-11-18 okt
o.l.v. Jessica de Koning
plaats Tapas de Buurvouw, 

Ondernemingsweg 3, Mijdrecht
cursuskosten € 74,00 (incl. materiaalkosten)

14. NATUURLIJKE ANALYSE, 
 ANDER ZICHT OP 
 GEZONDHEID

Deze workshop is voor iedereen die iets voor zijn ge-
zondheid wil doen door op een andere manier naar 
een aandoening te gaan kijken. Meer dan de helft van 
de mensen heeft één (of meer) chronische ziekte(n), 
een andere kijk hierop zou wel eens kunnen helpen 
ter verbetering van hun gezondheid. In de workshop 
gaan we ervanuit dat een negatieve ervaring een aan-
doening tot gevolg kan hebben. Het idee hierachter 
is dat ons lichaam reageert op alles wat we ervaren. 
Een spannende en intrigerende workshop, gebaseerd 
op het boek ‘Natuurlijke Analyse, ander zicht op ge-
zondheid’.

3  dinsdagen 19:30-21:45 uur
datum 4-11-18 okt
o.l.v. Leen van Rij
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 24,00
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15. FOTOGRAFIE
In 8 avonden leer je hoe je toestel werkt. Wat doen 
al die knoppen, functies en programma’s? Wat kan 
je zelf instellen en waarom? Hoe maak je betere en 
mooiere foto’s, door inhoud, compositie en presenta-
tie. Hoe kun je je foto’s verbeteren of bewerken door 
gebruik van basale computerbewerking. Er zijn ook 
foto-opdrachten met opbouwende kritiek over je resul-
taten. Er wordt een “ fotosafari”  naar Kasteel De Haar 
gepland. Doelgroep: Iedereen die meer uit de camera 
wil halen en fotocompositie wil gaan toepassen. Voor-
kennis: bekend met het overzetten van foto’s van de 
camera naar de pc.

8  dinsdagen 4-11-18 okt, 1-8-15-22 nov, 
6 dec: 20:00-22:00 uur

1 zaterdag 5 november: 10:00-12:30 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen / 

Excursie: Kasteel De Haar, 
 Haarzuilens
cursuskosten € 101,00 (incl. materiaalkosten)
entreekosten Entree De Haar of MJK + 
 parkeerkosten

16. MAN-VROUW RELATIE IN 
 HISTORISCH PERSPECTIEF

De heetste vrouw is kouder dan de koudste man. 
Het verhaal van de man-vrouw relatie in historisch 
perspectief. De volgende onderwerpen komen aan 
de orde: Wat voor kennis bezat men in de Middel-
eeuwen over het mannelijk en vrouwelijk lichaam? 
Welke opvattingen had men in die tijd over gezond-
heid, seksualiteit en man-vrouw relaties? Hoe wer-
ken deze denkbeelden door in onze eigen samen-
leving?

1 woensdag 19:30-21:00 uur
datum 5 oktober
o.l.v. Orlanda Lie
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

17. ZEEFDRUK JE EIGEN TAS
Geen zin om te werken met foto emulsie en een don-
kere kamer? Gelukkig, dat hoeft ook niet. Leer zeef-
drukken op een manier die thuis ook makkelijk te 
doen is, zonder dure materialen. Zodat je komend jaar 
je outfi t kunt pimpen voor een eigen unieke stijl.

1 woensdag 19:30-22:00 uur
datum 5 oktober
o.l.v. Resi van Zijl
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 42,50 (incl. materiaalkosten)

18. RONDLEIDING 
 ZONNESTRAAL

Zonnestraal is een iconisch rijksmonument, ontwor-
pen door Jan Duiker, Bernhard Bijvoet en Jan Gerko 
Wiebenga in de jaren twintig als sanatorium in Hilver-
sum. Het complex is pionierswerk uit de periode van 
het Nieuwe Bouwen en werd gerealiseerd tussen het 
bos en de heide. Tijdens de rondleiding wordt uitleg 
gegeven over de architectuur, de restauraties en de 
sociale geschiedenis van Zonnestraal.

1 donderdag 10:00-11:30 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Gids Zonnestraal
plaats Zonnestraal, Loosdrechtsebos 17, 
 Hilversum
cursuskosten € 10,00

19. WANDELING DOOR HET 
 MARITIEME VERLEDEN VAN 
 AMSTERDAM

Vanaf het Centraal Station lopen we via de Zeedijk en 
Lastage richting het Entrepotdok. De terugweg gaat 
via de Prins Hendrikkade. Tijdens de wandeling hoor 
en zie je de oude Amsterdamse havens en hun ge-
schiedenis en je hoort over de scheepsbouw en han-
del van de stad. Verder kom je op onbekende plek-
ken in de binnenstad met heel leuke of interessante 
verhalen en je ziet fraaie nieuwbouw. Dus laat je ver-
rassen.

1 donderdag 13:00-15:00 uur
datum 6 oktober
o.l.v. René Valensa
plaats Verzamelen: Stationsplein, bij 

Restaurant Loetje tegenover het 
Centraal Station

cursuskosten € 14,00 (incl. “ oortjes” )

20. LEER ZELF SPAANSE TAPAS 
 MAKEN-2

Zie de informatie bij cursus 13.

3  donderdagen 19:00-21:00 uur
datum 6-13-20 okt
o.l.v. Jessica de Koning
plaats Tapas de Buurvouw, 

Ondernemingsweg 3, Mijdrecht
cursuskosten € 74,00 (incl. materiaalkosten)

21. ALLE FACETTEN VAN GLAS 
 IN LOOD

In een boeiende presentatie neemt glazenier Roelof 
van der Tak je mee in de wereld van het glas in lood. 
Hij vertelt over de soorten glas en hoe die gemaakt 
worden. Hij gaat in op de historische ontwikkelingen 
en legt glashelder uit hoe glas in lood en gebrand-
schilderde ramen gemaakt worden. Voor wie ook echt 
aan de slag wil en zelf een glas in lood raam wil ma-
ken is de workshop Glas in Lood Zetten (cursus 22) 
beschikbaar.

1 donderdag 19:30-22:00 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

22. WORKSHOP GLAS IN LOOD 
 ZETTEN

In deze workshop ga je echt aan de slag met glas en 
lood. In één avond maak je een glas in lood raam van 
ca 30 bij 40 cm. Je krijgt hierbij de keus uit een tien-
tal ontwerpen die de docent al heeft voorgesneden. 
Stapsgewijs leer je de technieken die hierbij komen 
kijken en langzaam bouw je je werkstuk op naar het 
grote “ wauw-moment” . Je wordt in goed overleg per 
groepje van vier op een bepaalde avond ingepland. 
Gevraagd wordt om geen besmettelijke kleding te 
dragen. Fysiek wordt van je verwacht dat je de hele 
avond kunt staan en geen beperking aan handen en 
vingers hebt.

1 avond 19:00-22:30 uur
datum in overleg
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats Nijverheidslaan 21A-8, Mijdrecht
cursuskosten € 50,00 (incl. materiaalkosten)

23. WIJNCURSUS VOOR 
 BEGINNERS

Tijdens deze introductie wijncursus komen zaken aan 
de orde die je als wijnliefhebber graag zou willen we-
ten: Hoe proef je wijn, hoe wordt wijn gemaakt, wat is 
de invloed van druivensoorten, welke andere factoren 
beïnvloeden de smaak van wijn? De docent vertelt uit 
zijn praktijk als wijnimporteur en er zullen 8 verschil-
lende wijnen worden geproefd.

1 vrijdag 20:00-22:00 uur
datum 7 oktober
o.l.v. Richard Sprey 
plaats Vinocerf, Grevelingen 34, Uithoorn
cursuskosten € 20,50 (incl. materiaalkosten)

24. STADSKASTELEN VAN 
 UTRECHT

Kijk je wel eens naar de gevels? De binnenstad van 
Utrecht telt 23 stadskastelen, de meeste daarvan aan 
de Oudegracht. Ze werden gebouwd tussen ongeveer 
1175 en 1500 en zagen er vaak heel weerbaar uit. 
Sommige zijn door verbouwingen niet meer als zoda-
nig te herkennen, maar ze blijven interessant.

1 zaterdag 10:30-12:30 uur
datum 8 oktober
o.l.v. Gilde Utrecht
plaats Verzamelen: Domplein, Utrecht 

voor Toeristeninfo
cursuskosten € 10,00

25. DIKKE DAMES 
 SCHILDEREN

Wie kent ze niet? De razend populaire schilderij-
en van de Dikke Dames. Dikke Dames gaan altijd 
vergezeld met een glaasje wijn, hapje eten of een 
lekker taartje. De schilderijen stralen één en al ge-
zelligheid uit. Dat zal het succes dan ook verkla-
ren. Neem deze gezelligheid mee in je eigen crea-
tie; wedden dat je versteld staat van het eindresul-
taat? Je kunt kiezen uit verschillende voorbeelden 
–  van Diva tot Friese Boerin. Het doek van 40x50 
cm en acrylverf liggen klaar, dus wat houd je te-
gen? Ervaring is niet nodig en goede begeleiding 
is aanwezig.

2 dinsdagen 09:30-12:00 uur
datum 11-18 okt
o.l.v. Jenny Tonge
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 25,00 (incl. materiaalkosten)

26. WILGENTENEN 
 HERFSTMAND

In een landelijke omgeving werken we met wilgen-
tenen. Wilgentenen worden speciaal gekweekt op 
grienden. Het is een puur natuurlijk materiaal dat erg 
buigzaam is. Hierdoor is er prettig mee te werken en 
kan je er vele vormen van maken. Van wilgentenen 
vlechten we een ovalen mandje met hengsel. Deze ga 
je daarna aankleden met allerlei herfstdecoratie zoals 
hedera, hop, kastanjes, noten, sierappeltjes, kalebas-
jes, ed. In de winter kun je dit mandje ook goed ge-
bruiken voor vogelvoer.

1 dinsdag 19:00-22:00 uur
datum 11 oktober
o.l.v. Yvonne Kemp
plaats Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten  ,  incl. koffi e thee

27. BILJARTEN VOOR 
 BEGINNERS

Biljarten staat bekend als een kroegsport, maar wordt 
in club- en competitieverband gespeeld in biljartcen-
tra, dorpshuizen, cafés en zorgcentra, zowel door 
mannen als vrouwen. Tijdens deze cursus leer je de 
basis van het carambole biljart (drie ballen zonder 
pockets). Denk aan lichaamshouding, stoottechniek, 
mikpunt en raakpunt, zuiver rollen, doorschieten en 
trekken. Daarnaast krijg je meer inzicht in de patronen 
die gespeeld kunnen worden. Het allerbelangrijkste is 
je enthousiast te maken voor deze concentratiesport 
en dat je er plezier aan beleeft.

5  woensdagen 19:00-20:00 uur
datum 12-19 okt, 2-9-16 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00

28. BILJARTEN TECHNIEK 
 VERBETERING

Bij deze cursus gaan we er vanuit dat je bekend bent 
met de basistechniek van het carambole biljart of het 
al eerder hebt gespeeld en weer op wil pakken. Doel 
is om je stoottechniek te verbeteren en daarnaast ver-
schillende speelpatronen te oefenen, zodat de kans 
op het maken van meerdere caramboles achter el-
kaar vergroot wordt. Het allerbelangrijkste is je en-
thousiast te maken voor deze sport en dat je er steeds 
meer plezier aan beleeft.

5  woensdagen 20:00-21:00 uur
datum 12-19 okt, 2-9-16 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00

29. BILJARTEN VOOR 
 GEVORDERDEN

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

5  woensdagen 21:00-22:00 uur
datum 12-19 okt, 2-9-16 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00
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30. RONDLEIDING TUSCHINSKI

Op 28 oktober 1921 openden de deuren van het meest 
lu ueuze fi lmtheater dat ederland ooit gekend heeft. 
Over hoogpolige tapijten liep de bezoeker een bont 
gedecoreerde sprookjeswereld binnen. Alle stijlen 
waar Abraham Tuschinski van hield liet hij in het ge-
bouw verwerken door topkunstenaars: Jugendstil, Am-
sterdamse School en Art Deco smelten samen in de 
droombioscoop waarin de aardse werkelijkheid ver-
geten kon worden: Theater Tuschinski. Je wordt inge-
wijd in de wonderen van het gebouw. De lichtkoepels 
waarin de kleuren langzaam verglijden, de rijke schil-
deringen in de wandelgangen, de wonderlijke Moorse 
en Japanse kamer, de wandbekleding van zeldzame 
hout- en marmersoorten, alles krijg je te zien.

1 donderdag 10:30-12:00 uur
datum 13 oktober
o.l.v. Danny Elevelt (Tuschinski)
plaats Tuschinski, Reguliersbree-

straat 26-34, Amsterdam
cursuskosten  ,  incl. koffi e of thee

31. RONDLEIDING KASTEEL 
 SYPESTEYN

Sypesteyn geeft een unieke blik in de wereld van jonk-
heer Henri van Sypesteyn (1857-1937).Tegenover de 
15de eeuwse Sijpekerk bouwde de jonkheer, aan het 
begin van de vorige eeuw, het kasteel op oude fun-
damenten; de plek waar hij zelf dacht dat zijn stam-
slot zou hebben gestaan. Met Sypesteyn wilde de 
jonkheer zijn familie eren. De inrichting van het kas-
teel is nog grotendeels zoals de jonkheer het in de ja-
ren dertig achterliet. Tijdens de rondleidingen maak je 
kennis met alle facetten van de rijke verzameling van 
de jonkheer en zie je onder meer de Wapenkamer, de 
Gotische Kamer en de 17de-eeuwse Lage Zaal. Op 
de 1ste verdieping staat Oosters en Hollands porse-
lein tentoongesteld, evenals veel familieportretten uit 
het rijke regentenleven van de 18de eeuw.

1 donderdag 14:00-15:00 uur
datum 13 oktober
o.l.v. Gids Sypesteyn
plaats Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 
 Loosdrecht
cursuskosten € 10,00 
entreekosten entreekosten of MJK

32. LEVENSTESTAMENT
Zaken die onder andere aan bod komen: Wat regel ik 
met een levenstestament? Wanneer maak ik een le-
venstestament? Hoe maak ik een levenstestament en 
wie kan dit inzien? Hoe voorkom ik dat een levenstes-
tament wordt gebruikt voor zaken die ik niet wil? Wat 
gebeurt er als ik geen levenstestament heb gemaakt 
en ik word wilsonbekwaam? Wat zijn de voor- en na-
delen van een levenstestament?

1 dinsdag 19:30-20:30 uur
datum 18 oktober
o.l.v. Jan Derkman
plaats Hoogstraat 35, Abcoude (boven 

restaurant De Eendracht, ingang 
 achterzijde)
cursuskosten € 8,00

33. KUNST- EN ARCHITECTUUR-
 GESCHIEDENIS VAN 
 DORDRECHT

Dordrecht, een van de oud-
ste steden in het Graaf-
schap Holland, ontstond 
rond 1050 aan het rivier-
tje de Thuredriht. In 1220 
kreeg het als eerste stad in 
Holland stadsrechten. Dor-
drecht kreeg belangrijke stapelrechten en groeide uit 
tot een van de belangrijkste steden van Holland. He-
laas is er uit die periode bijna niets meer van terug 
te vinden, mede door de sloopwoede rond de jaren 
60 van de vorige eeuw. Tijdens de wandeling zal in-
gegaan worden op de architectuur, beginnend met de 
renaissance om te eindigen bij de tachtigjarige oorlog 
en de synode van Dordrecht.

3  donderdagen 20-27 okt, 3 nov: 20:00-22:00 uur
1 zaterdag 5 november: 12:00-14:00 uur
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen / 

Verzamelen: Grote Kerk, Lange 
Geldersekade 2, Dordrecht

cursuskosten € 36,00 
entreekosten Entree kerk



34. ZELFPORTRET
We leven in een tijd waar sprake is van een hoge ma-
te van zelfbewustzijn. Dat brengt deze tijd ook enigs-
zins met zich mee. We bezitten profi elen en accounts 
en alles dient voorzien te zijn van een foto en zo’n pro-
fi elfoto daar kun je iets mee zeggen, daarin laat je je-
zelf zien zoals jij graag gezien wordt. Het zelfportret is 
ook een geliefd genre geworden binnen de kunstge-
schiedenis. Al in de middeleeuwen, waarin er niet ge-
signeerd werd, zagen we de schilders afgebeeld op 
de zijluiken van de altaarstukken. In de zelfportretten 
gaat de kunstenaar een dialoog aan met zichzelf, hoe 
ziet hij zichzelf en hoe wil hij gezien worden. Tijdens 
de lezing komen de vele facetten van dit genre aan 
bod: van gewetensonderzoek tot narcisme, van een 
vorm van biecht tot louter pose. Kortom een fascine-
rend thema, waar zeer veel over te vertellen valt.

1 donderdag 20:00-21:30 uur
datum 20 oktober
o.l.v. Hanneke van Rooijen
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

35. GOETHE EN ZIJN TIJD
In deze lezing worden de grootste Duitse schrijver Jo-
hann Wolfgang Goethe en diens relatie met beroem-
de tijdgenoten nader belicht. Wie heeft er niet gehoord 
van Duitslands beroemdste literaire ‘gedicht’ Faust, 
over een man die zijn ziel aan de duivel verkoopt? 
Hoe kwam het toch dat Napoleon in dezelfde kleding 
rondliep als de hoofdpersoon Werther in de beroemd-
ste roman van Goethe? Hoe zit het eigenlijk met al die 
verhalen die de ronde doen over de liefdes van dit uni-
versele genie dat zo sterk zijn stempel drukte op die 
tijd? Wat heeft Goethe, die voor de meeste mensen 
behoort tot stoffi ge Duitse literatuur, ons in deze tijd 
nog te vertellen? Allemaal spannende vragen die aan 
de orde komen in deze lezing.

1 donderdag 20:00-22:00 uur
datum 27 oktober
o.l.v. Ad van der Lee
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 9,00

36. VILTEN HOOFDBAND 
 MAKEN

Koud hè? Maar dat gaat 
niet gebeuren met deze vil-
ten hoofdband. Van ultra-
zachte merino lontwol en 
zijden vezels, in combina-
tie met water, zeep en be-
weging, maak je een uniek 
en eigen hoofdsieraad. 
Doordat de haarband extra 
hoog is, kun je deze op verschillende manieren plooi-
en en dragen, zelfs als col. Je hoeft geen viltervaring 
te hebben; er wordt in een klein groepje gewerkt, zo-
dat er voldoende begeleiding is.

1 zaterdag 13:30-16:30 uur
datum 29 oktober
o.l.v. Anita Hoetmer
plaats Daslook 63, Breukelen
cursuskosten € 20,00 (incl. materiaalkosten)

37. AQUAREL PLEZIER
Er is elke week een thema. Na uitleg waarin de tech-
nische kant van aquarel besproken wordt, krijgt ieder-
een de vrijheid om onder persoonlijke begeleiding hier 
mee aan de slag te gaan, of een eigen thema te kie-
zen. Spelen met het thema en de techniek wordt aan-
gemoedigd, waardoor iedereen op zijn/haar eigen ni-
veau en in zijn/haar eigen stijl kan werken.

4 dinsdagen 10:00-12:00 uur
datum 1-8-15-22 nov
o.l.v. Resi van Zijl
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 41,00 (incl. materiaalkosten)

38. RONDLEIDING 
 SCHEEPVAARTMUSEUM

De collectie van Het Scheepvaartmuseum is een van 
de grootste en meest vooraanstaande maritieme col-
lecties ter wereld met circa 400.000 objecten, waar-
onder schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-in-
strumenten en wereldkaarten. In een rondleiding door 
het gebouw en langs enkele objecttentoonstellingen 
hoor je alles over het prachtige Gouden Eeuw-ge-
bouw waarin het Scheepvaartmuseum is gevestigd. 
Hoe werd het gebouw vroeger gebruikt? Wat is er 
door de eeuwen heen gebeurd?

1 dinsdag 10:00-11:00 uur
datum 1 november
o.l.v. Gids Scheepvaartmuseum
plaats Scheepvaartmuseum, 

Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten € 9,00 
entreekosten entreekosten € 15,50 of MJK

39. DE NOORDELIJKE BINNEN-
 STAD VAN UTRECHT MET 
 ANDERE OGEN

Misschien ken je het fenomeen: je kent een bepaald 
stadsdeel als je broekzak, tenminste dat denk je, tot 
je van iemand hoort wat er zich lang geleden in de-
ze of gene straat heeft afgespeeld, hoe ingrijpend dat 
is geweest, en dat je er tot op de huidige dag de spo-
ren van kunt zien. Vanaf dat moment kijk je met an-
dere ogen. Dat is precies het idee van deze wande-
ling. We komen langs allerlei plekken waar menigeen 
langs loopt of fi etst zonder er aandacht aan te schen-
ken. Wedden dat jij na afl oop een heel ander stads-
deel ziet? Wandel mee door de noordelijke binnen-
stad, ervaar hoe de historie tot leven komt. Ontdek de 
vroegste zorginstellingen, verbaas je over de machts-
spelletjes van de aristocratie in het verleden en maak 
kennis met de talrijke verborgen plekjes.

1 dinsdag 10:30-12:30 uur
datum 1 november
o.l.v. Gilde Utrecht
plaats Janskerkhof, bij beeld van 

J.C. Donders, Utrecht
cursuskosten € 10,00

40. YOGA
Yoga leert je voelen, ontspannen en ruim te ademen. 
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 de-
ze 6 lessen ga je deze verbinding bij jezelf herontdek-
ken 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.

6 woensdagen 16:00-17:00 uur
datum 2-9-16-23-30 nov, 7 dec
o.l.v. Lisette van Offeren
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 48,00

41. WORKSHOP MOZAIEK 
 SIERADEN

Tijdens deze workshop leer je een eigen, uniek sie-
raad te maken. Je kunt kiezen uit een hanger, arm-
band, oorbellen of een ring. Je maakt gebruik van 
stukjes glas, in iedere gewenste kleurencombinatie. 
Door alle stukjes glas als een puzzel bij elkaar te leg-
gen ontstaat er een prachtig geheel. Gecombineerd 
met kralen en steentjes maak je een bijzonder sie-
raad. Het leuke is dat je geen ervaring hoeft te heb-
ben om dit prachtige sieraad te maken. Een extra sie-
raad kan gemaakt worden voor € 15,-.

1 donderdag 19:00-22:00 uur
datum 3 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 32,00 (incl. materiaalkosten)

NAJAAR 2022 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT OP DEZE 
PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

PROGRAMMA  CURSUSPROJECT
42. BEZOEK SPACE EXPO

Space Expo is het bezoekerscentrum van ESA ES-
TEC en hét museum over de ruimte en ruimtevaart. 
Vele bezoekers gingen je al voor op een spannende 
ontdekkingsreis langs sterren en planeten door het 
heelal. Een gids neemt je mee door de ruimte en de 
geschiedenis van de ruimtevaart. Na de rondleiding 
kun je zelfstandig door het museum dwalen, waar o.a. 
een 1:1 nagebouwd model van de maanlander Ea-
gle staat, waarmee Neil Armstrong in 1969 als eerste 
mens voet op de maan zette.

1 vrijdag 10:00-11:00 uur
datum 4 november
o.l.v. Gids Space Expo
plaats Space Expo, Keplerlaan 3, 
 Noordwijk
cursuskosten € 8,00 
entreekosten entreekosten of MJK

43. RONDLEIDING “DE NIEUWE 
 VROUW” MUSEUM SINGER

Deze expositie vertelt het verhaal van veranderen-
de maatschappelijke posities van vrouwen, gerefl ec-
teerd in de Nederlandse kunst van de 20ste eeuw. In 
de schijnwerpers staan vrouwen die de barricade op-
gaan, nieuwe meesterwerken scheppen, collecties 
aanleggen, een sigaret opsteken, met hun korte (of 
lange) coupe fl aneren of op de fi ets springen. Vrou-
wen die keer op keer turnen aan de ideeën van wat 
typisch ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ is, die met conven-
ties breken en grenzen verleggen. Zwaartepunt ligt op 
de periode 1880-1950, aangevuld met hedendaagse 
kunst. Met werk van Charley Toorop, Marlene Dumas, 
Jan Sluijters, Isaac Israels, Thèrèse Schwartze, Rine-
ke Dijkstra en Leo Gestel. Kortom een programma dat 
je niet mag missen.

1 vrijdag 14:00-15:00 uur
datum 4 november
o.l.v. Hanneke van Rooijen
plaats Verzamelen bij kassa Singer 

Museum, Oude Drift 1, Laren
cursuskosten € 10,00 
entreekosten entreekosten of MJK

44. RONDLEIDING 
 RIETVELD-SCHRÖDERHUIS

Het Rietveld Schröderhuis, ontworpen in 1924, werd 
bewoond tot 1985. Architectonisch hoogtepunt van 
De Stijl en icoon in de stad Utrecht. Bijna alles is nog 
in originele staat. Daar zijn ze zuinig op. Je kunt het 
huis daarom alleen bekijken via een georganiseerde 
tour.

1 zaterdag 14:00-15:00 uur
datum 12 november
o.l.v. Gids Rietveld-Schröderhuis
plaats Rietveld-Schröderhuis, 

Prins Hendriklaan 50, Utrecht
cursuskosten € 10,00 
entreekosten €15,00 of MJK+ event. toeslag

45. KENNIS MAKEN MET KORTE 
 VERHALEN

Korte verhalen vertellen en gebruiken. Houd je van 
korte verhalen? Wil je ze misschien leren vertellen in 
plaats van voorlezen, zodat je contact kunnen maken 
met je luisteraars? Denk eens aan je (klein)kinderen? 
Ze hangen aan je lippen op Sinterklaasavond of tij-
dens de kerstdagen? Vooraf of tijdens het kerstdiner? 
Als een kerstcadeautje een kort verhaal vertellen? Of 
op kerstavond terwijl het buiten sneeuwt en koud is? 
Welke kort verhaal kies je en hoe vertel je ze? Laat je 
meevoeren door de magie van een goed kort verhaal. 
Jij kunt dat óók! Eigenlijk is ieder mens een ‘geboren’ 
verteller. Ervaar het op deze avonden.

2 maandagen 19:30-21:00 uur
datum 14-28 nov
o.l.v. Elza Vis
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 24,00

46. KOLOKOL, VOOR WIE DE 
 BEL LUIDT

Vrije meningsuiting is niet overal op de wereld van-
zelfsprekend. Boris Pasternak en andere schrijvers 
in Rusland hebben ervaren wat het betekent als vrij-
heid om je te uiten van je wordt afgenomen. In een 
presentatie van hun levensverhalen met een actie-
ve powerpoint presentatie en muziek komt, wat ge-
schiedenis leek geworden, indringend levend naar 
voren.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 16 november
o.l.v. Pieter Boersma
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

47. WORKSHOP HIP STIPPEN
Stippen is helemaal hip en ontspannend! Want hoe 
leuk is het om een saai wit bordje of schaaltje om te 
toveren tot een hip ‘kunstwerk’? Tijdens deze work-
shop ga je, na de uitleg van de stiptechniek, zelf 
aan de slag met speciale verf. Aan het einde van de 
workshop heb je een hippe handbeschilderde crea-
tie. Je hoeft het dan alleen nog maar af te bakken in 
de oven, waarna het afwasbaar is en nog jaren mooi 
blijft.

1 donderdag 19:00-22:00 uur
datum 17 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 30,00 (incl. materiaalkosten)

48. AUDIO-VISUELE SHOW 
 GRIEKENLAND

Je gaat kennismaken met de ruïnes uit de Oudheid in 
Athene. Op het vaste land van Griekenland zie je o.a. 
de pilaarrotskloosters van Meteora en Antiek Delphi. 
Op het schiereiland Peloponnesos bezoek je het an-
tieke Olympia, de bakermat van de Olympische Spe-
len. Mycene met de vermaarde leeuwenpoort, het 
oudst bekende monumentale beeldhouwwerk van Eu-
ropa. In Epidauris het akoestisch perfecte theater. De 
Byzantijnse ruïnestad Mystras en Nauplion met zijn 
machtige Venetiaans fort. Het is de eerste hoofdstad 
van het vrije Griekenland (1832) na de opstand tegen 
de Ottomanen. Je ziet ook de prachtige kunstschatten 
in de musea van Delphi en Olympia.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 23 november
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 8,00

49. JORDANIE
Een fi lm van een rondreis door Jordanië. De reis voert 
langs de hoogtepunten van het land. Gestart wordt in 
Amman, vandaar naar de Romeinse stad Jerash en 
Madaba met het mozaïek van de oude kaart van Pa-
lestina. Daarna naar de Dode Zee, Mount Nebo, waar 
Mozes over het beloofde land uitkeek en het kruis-
vaarderskasteel in Kerak. De historische stad Petra is 
ongetwijfeld een van de meest fascinerende beziens-
waardigheden in het Midden-Oosten. Verder naar het 
zuiden ligt het prachtige landschap van Wadi Rum. De 
reis eindigt in Aqaba.

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

50. RONDLEIDING RAADHUIS 
 DUDOK IN HILVERSUM

Op een steenworp afstand van het centrum ligt het 
door W.M. Dudok ontworpen Raadhuis van Hilversum 
(1924-1931). Tijdens de rondleiding door dit rijksmo-
nument kom je in de meest bijzondere ruimten. Want 
even zo indrukwekkend als het exterieur is namelijk 
ook het interieur; een prachtige indeling van ruimte, 
vorm, kleur en materiaal. En dat alles tot in de kleinste 
details uitgewerkt. Niet voor niets trekt dit bouwwerk 
architectuurliefhebbers van over de hele wereld. To-
renbeklimming alleen bij droog weer.

1 woensdag 10:30-12:00 uur
datum 7 december
o.l.v. Gids Raadhuis
plaats Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1, 

Hilversum (achterzijde)
cursuskosten € 15,00 
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Wilnis - Afgelopen week vond vier 
dagen lang het jaarlijkse Wilnis 
Festival weer plaats op het festival-
terrein in Het Speelwoud. Voor jong 
en oud werden er sportieve activi-
teiten en verschillende spellen geor-
ganiseerd en was er een kermis om 
te bezoeken. Ook werd er bij de 
feesttent gezongen en gedanst 
onder begeleiding van live muziek 
en kon op een groot terras en bruin 
café worden genoten van een hapje 
en een drankje.
Zoals altijd trapte het festival af met 
de kindermiddag op de woensdag. 

Dat werd ondanks de regen goed 
bezocht en wellicht zelfs als verfris-
send ervaren na de meest recente 
hittegolf. Op het moment dat de 
dikste druppels vielen nodigde dit 
uit om de discotent, kramen en 
attracties met een afdakje extra te 
bezoeken. Toch waren er genoeg die 
niet van een beetje water smolten 
en graag een ritje in de openlucht 
attracties maakten.
In de feesttent was er de gelegen-
heid om geschminkt te worden met 
de mooiste ontwerpen, kon er 
gegrabbeld worden voor een klein 

prijsje en uit de plaat worden 
gegaan in de kinderdisco. Verderop 
op het terrein stonden grote spring-
kussens en luchtkastelen waar �ink 
geklauterd en gesprongen werd.

Brandweer
Klauteren en kruipen werd ook 
gedaan bij de Brandweer, dichtbij 
het festivalterrein. En dat niet alleen, 
onder begeleiding mocht er zelfs 
gebruik worden gemaakt van echte 
brandweer apparatuur om toch echt 
even in de schoenen te staan van 
een heuse brandweerman of -vrouw.

Kindermiddag op Wilnis Festival
Foto’s:  Jan Uithol.
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Uithoorn - Het nieuwe seizoen 
begint voor VDO Sport (Bodyshape, 

Pilates, Yoga) met een geheel nieuw 
bestuur. Het nieuwe bestuur was 

nodig omdat de oude bestuurs-
leden, die zich lange tijd voor VDO 
Sport hebben ingezet, hadden 
laten weten dat zij hun bestuurs-
werkzaamheden wilden beëin-
digen.

Vier nieuwe enthousiaste leden
Gelukkig hebben zich vier nieuwe 
enthousiaste leden aangemeld.
Het bestuur zal vanaf dit seizoen 
worden gevormd door Sandra 
Meulenbelt (voorzitter), Paul Goos-
sens (secretaris), Robert Kopuit 
(penningmeester) en Adri Tijdeman 
(ledenadministratie). De Algemene 
Ledenvergadering heeft met hun 
benoeming ingestemd. We zijn blij 
dat de vereniging, die vorig jaar 
haar 75-jarig bestaan beleefde, zal 
worden voortgezet. Binnenkort zal 
het nieuwe lesrooster worden 
bekend gemaakt.

De Kwakel - Het zal niemand 
ontgaan zijn dat de Kwakelse Kermis-
optocht tot Cultureel Immaterieel 
Erfgoed is uitgeroepen. Een enorme 
pluim op de hoed van het organise-
rende Feestcomité met zijn zeer 
actieve, meer dan betrokken leden. 

Ook is het een verkapte beloning voor 
het saamhorigheidsgevoel van de 
Kwakelse gemeenschap. Om dit te 
vieren heeft het feestcomité diep in de 
buidel getast om de eerste optocht 
met dit aansprekende predicaat luister 
bij te zetten: De legendarische Rolling 

Stones hebben toegezegd acte de 
présence te geven! “Twee keer 
geweldig nieuws achter elkaar”, aldus 
de trotse voorzitter van het Kwakelse 
Feestcomité Albert Blommenstijn. “De 
overgebleven leden van de band zijn 
net zo oud als de kermisoptocht en ze 
zijn zelf ook Cultureel en Immaterieel 
Erfgoed, dus dat sluit goed aan,” gaat 
Blommenstijn enthousiast verder. “Dit 
wordt in veler opzichten een legenda-
rische optocht. De eerste na twee jaar 
door Corona gedwongen pauze, de 
eerste met onze nieuwe status, de 
eerste met de o�ciële Kwakelse 
banier (omgekeerd uiteraard) op de 
praalwagens en de laatste keer dat de 
Rolling Stones van de partij zullen zijn. 
Tenminste, dat zong Jagger ons toe 
middels zijn Tiktok �lmpje.” De voor-
zitter heeft er nu al zin in. Wilt u het 
met eigen ogen zien? Dinsdag 6 
september om 9.15 uur start de stoet 
vanuit het dorpscentrum en zal daar 
rond 13.30 uur weer eindigen. Op 
www.polderfeest.nl/kermis vindt u 
meer informatie.

De Kwakel - Afgelopen week 
speelde de Kwakelse Jeu de Boules 
club ‘Het Wilgenho�e’ onder prach-
tige omstandigheden het eerste 
toernooi dat meetelt voor het club 
kampioenschap 2022-2023. Er 
deden deze middag twaalf leden 
mee die streden om de eerste 
plaatsen. Ze speelden drie ronden 
van 50 minuten. Het was tot de 
derde ronde spannend. Er waren er 
twee die drie ronden wisten te 
winnen. Supermarkt Jos vd Berg 
sponsorde deze middag een hoofd-

prijs: een tas gevuld met bood-
schappen en tien waardebonnen. 
Eerste werd Wout Verlaan 3+26, 
tweede Annie de Jong 3+23, derde 
Ben Koeleman 2+10, vierde Mien 
Breuren 2+8, vijfde Thera Winter 
2+1, zesde Anneke Koeleman 2+1, 
zevende Andre de Jong 1-3, achtste 
Truus de Bruin 1-6, negende Willem 
Cornelissen 1-7, tiende Tiny Wijn-
koop 1-15, elfde Corrie Meekel 1-19, 
twaalfde Berry Hogerwerf 1-19.
Ons volgende toernooi is dinsdag 
23 augustus.

AH Jos van den Berg sponsor 
Jeu de Boules Toernooi

Aalsmeer - De zomer loopt op zijn 
eind en dan bereidt Bridgevereniging 
Onder Ons de nieuwe competitie-
start voor. Op 31 augustus is het nog 
een keer vrij bridgen na de jaarverga-
dering en dan begint op woensdag
7 september de competitie. Voor het 
eerst sinds 2019 hopen we weer een 
‘normale’ competitie te kunnen 

hebben. Er is ook weer ruimte voor 
nieuwe leden die het leuk vinden om 
op alle clubniveaus te kunnen 
bridgen. Onder Ons speelt in de 
gezellige ruimte van de Buurtvereni-
ging ‘Hornmeer’ waar barvrouw Lenie 
de scepter zwaait en de consumpties 
nog ouderwets betaalbaar zijn. De 
aanvangstijd is 19.45 uur.

Bridgevereniging Onder Ons

Uithoorn - Ook de tweede vriend-
schappelijke voetbalwedstrijd ter 
voorbereiding van het seizoen 2022-
2023 is geëindigd in een overwinning 
voor Legmeervogels zaterdag 1. FC 
Breukelen, dat net als Legmeervogels 
dit seizoen uitkomt in de tweede 
klasse maar dan in West 1, is met een 
2-1 nederlaag teruggestuurd naar 
Breukelen.
Legmeervogels beginnen met Jordy 
Stam, Milan Spit, Mitchell Verschut, 
Wouter Winters, Kenneth vd Nolk van 
Gogh, Mika de Jeer, Vincent Schreutel-
kamp, Robin Wakkers, Camil 
Schouten, Derk Streefkerk en Nijlmar 
Markelo. De trainersstaf, Hijman, 
Bakker Westera heeft ook voor dit 
duel weer gekozen voor Jong talent 
aangevuld met routine. En combi-
natie welke ook in het eerste duel 
goed heeft gewerkt. FC Breukelen 
beschikt duidelijk over wat oudere 
spelers wat dan ook inhoud meer. 
Toch is Legmeervogels niet veel 
minder dan de bezoekers. Het verschil 
zat er toch meer in dat de bezoekers 
wat feller het duel in gaan en daar-
door veel balbezit heeft. Mede hier-
door heeft FC Breukelen een veld 
overwicht zonder dat et echt gevaar-
lijk wordt voor het doel van Legmeer-
vogels. Vlak voor het rustsignaal een 

goed uitgevoerde counter van 
Legmeervogels en is het Ruben 
Kalkman die op aangeven van Mark 
Streefkerk de 1-0 weet te scoren.

Tweede helft
In de tweede helft komen in het veld. 
Anthony Acda, Jordi Holt, Sven van 
Beek, Wouter Taphoorn, Delano 
Paskald, Jaimy de Block, Stan Vincken, 
Teun Gieling, Jasper Burgers, Jordy 
Nieuwendijk, Erwin Smajic, Camiel 
Schouten, Derk Streefkerk en Jordy 
Stam. Het begin is niet goed voor 
Jasper Burgers. Reeds na vier minuten 
moet hij het veld verlaten met een 
hamstringblessure. Ook bij de FC 
Breukelen wordt er volop gewisseld. 
Ook in de tweede helft is het de FC 
Breukelen wat veelvuldig in balbezit is 
maar net als in de eerste 45 minuten 
zonder echt gevaarlijk te worden. FC 
Breukelen gaat er nu wat feller in en 
ook nu heeft Legmeervogels daar 
veel moeite mee. De jeugdige spelers 
van de thuisclub moeten nog even 
leren om de duels feller aan te gaan 
en dan op deze manier balbezit te 
houden. Nu was er voor Legmeer-
vogels veel onnodig balverlies. Het 
opdringen van de bezoekers zorgt dat 
er ruimte komt achter de verdediging 
van FC Breukelen. Dit leidde wederom 

tot een mooi uitgevoerde counter 
waardoor Legmeervogels op een 2-0 
voorsprong komt. Een pass van 
Delano Paskald op de wegsprintende 
Stan Vincken, het was ook handig van 
Erwin Smajic om de bal niet te raken 
want hij stond in duidelijke buiten-
spelpositie en Stan Vicken niet.
Vinken rondde deze aanval dan ook 
keurig af: 2-0. Vlak voor tijd weet ook 
FC Breukelen te scoren. Dit bepaalde 
de eindstand op 2-1.

Zaterdag a.s.
Aanstaande zaterdag 27 augustus is 
de laatste in de reeks van drie vriend-
schappelijke wedstrijden ter voorbe-
reiding van het komende seizoen. Om 
14.30 uur speelt Legmeervogels thuis 
tegen FC De Bilt wat dit seizoen 
uitkomt in de 1ste klasse. Dan start op 
zaterdag 3 september de strijd om de 
KNVB-beker met om 17.00 uur een 
thuisduel tegen buurman KDO. Een 
week later gaat Legmeervogels daar-
voor op bezoek bij CSW in Wilnis
en de laatste bekerwedstrijd, weer 
een week later, thuis tegen het Mij-
drechtse Argon. In deze poule gaan 
de nummer 1 en 2 door naar de 
knock-out fase. Ook is de tegen-
stander voor de eerste competitie-
wedstrijd van dit seizoen bekend 
geworden. Op zaterdag 24 september 
speelt Legmeervogels om 14.30 uur 
uit tegen TAVV, gelegen in het verre 
Ter Aar.

Legmeervogels trekken tweede 
overwinning over de streep

Rolling Stones eren
Kwakels erfgoed

Uithoorn - Maandagmiddag rond 
14.00 uur werd de brandweer van 
Uithoorn opnieuw opgepiept voor 
een bermbrand aan de Poelweg.
De zoveelste! Ter plaatse bleek nu 
de hele voorraad samengeperste 
rollen gemaaid gras op het terrein 

van de bloemenveiling in brand
te staan. Brandweer Uithoorn
kreeg hierop assistentie van
de brandweer van Aalsmeer
omdat alle rollen uit elkaar
gehaald moesten worden om
af te blussen.

Uithoorn - Zondagavond rond 
22.00 uur kwam er een melding 
binnen van een woningbrand op
de zesde etage in de Rome�at. De 
brand is ontstaan in een slaapkamer 
van de woning. Brandweer Uithoorn 
was snel ter plaatse en direct 
werden slangen naar boven 

gehesen en was de brand gauw 
bedwongen. Enkele minuten later 
kwam ook Mijdrecht ter plaatse met 
de hoogwerker en een extra auto-
spuit. De woning is voorlopig onbe-
woonbaar door de brand, roet en 
waterschade. De naast gelegen 
woning is gecontroleerd.

Fikse brand in hooibalen

Woningbrand Romeflat zes hoog 

Nieuw bestuur VDO Sport

Het nieuwe bestuur, v.l.n.r.: Adri Tijdeman, Paul Goossens, Sandra Meulenbelt en 
Robert Kopuit.

Foto: Jan Uithol.

Foto: Jan Uithol.
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Uithoorn - Mogelijk ingegeven door 
het weer liet de top van de A-lijn het 
twee weken geleden ook zinderen op 
de elfde avond zomerbridge. Het 
leverde een close �nish op tussen Jos 
Hillegers & Jan de Jong en André van 
Herel & Karel Scheeres, daar beide 
paren 62,92% binnen haalden en 
daarmee gedeeld eerste werden. Daar 
vlak achter kwamen Elisabeth van den 
Berg & Jan Bronkhorst met 62,08% op 
de derde plaats met de tweede score, 
zodat ze de wijn net misten. Op vier 
volgde nog een zestiger, Ruud 
Lesmeister & Joop van Delft maakten 
met 60% precies het kwartet vol. Geke 
& Jaap Ludwig konden door al dit 
geweld nog net genoeg procenten 
verzamelen om met 52,50 vijfde te 
worden. In de B-lijn ging het wat 
minder heftig toe daar Ria Verkerk en 
Joyce Udema aan 59,17% genoeg 
hadden voor een eerste plaats. Maria 
Baas & Klaas Verrips komen weer op 
dreef gezien hun tweede plek met 
58,33%. Dat geldt ook voor Ben ten 
Brink & Wim Röling die met 57,92% als 
derde volgden. Joke de Wit & Marieke 
Schakenbos misten die positie nipt 
door hun 57,08%, maar bleven de 
nummer vijf met 54,17%, Truus Groot & 
Corry Twaalfhoven, ruim voor.

Twaalfde avond
Met 72,02% waren Jos Hillegers & Jan 

de Jong verreweg het best scorende 
paar tijdens de twaalfde avond zomer-
bridge. De overige vijftien A-paren 
volgden op grote afstand aangevoerd 
door Cora de Vroom & Hans Slagboom 
met 58,93% als tweede. Kitty Staven-
uiter & Thilo Kielmann werden derde 
met 56,25%, waarna Elisabeth van den 
Berg & Ben ten Brink met 54,76% Joyce 
Udema & Ria Verkerk, die op 54,46% 
uitkwamen, net voor bleven. Bij de 
veertien paren van de B- lijn trokken 
Lia van Kessel & Thea Twaalfhoven de 
meeste aandacht door eerste te 
worden met 61,53%. Ook hier zaten de 
achtervolgers dicht bij elkaar, waarvan 
Richard Morssink & Gerard Telling de 
kop namen en tweede werden met 
57,64%. Truus Groot & Corry Twaalf-
hoven kwamen als derde over de 
streep met 56,18% met daar weer vlak 
achter de 55,07% van An Greven & 
Mary Nieboer. De top vijf werd hier 
afgesloten door Maria Baas & Klaas 
Verrips, die met 52,08% en opgeheven 
hoofden weer terug onder de Amstel 
door konden.
Met nog twee avonden te gaan kunt
u nog even de zomerbridgesfeer 
proeven. Op de woensdagavond vanaf 
19.45 uur, voor zes euro per paar, in het 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59 
in Uithoorn. Inschrijven kan per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06 
8337 1540 of tot 19.30 uur in de zaal.

Zomerbridge De Legmeer

De Kwakel - Bridgevereniging De 
Kwakel – kortweg BVK – gevestigd in 
het dorpshuis te De Kwakel, is op zoek 
naar nieuwe leden. Ze spelen daar al 
ruim 35 jaar met veel plezier! Gezellig-
heid staat bij hen hoog in het vaandel 
en de verenging bestond, voor Corona 
uitbrak, uit 100 leden! De leden komen 
vanuit de hele regio en vele jaren 
hadden wij een wachtlijst. Als gevolg 
van ‘vergrijzing’ en door corona zijn 
veel leden gestopt. Dit is een item wat 

op veel bridgeclubs momenteel speelt. 
Zij werken er hard aan om deze leegte 
weer op te vullen! BVK is lid van de 
bridgebond en ze spelen bridge 
volgens het Acol-systeem. Ze spelen 
op donderdagavond in drie lijnen: 
A-B-C. Dat betekent zowel voor de 
beginnende als voor de gevorderde en 
de ervaren bridgespeler een uitdaging. 
Het clubjaar start begin september 
met de laddercompetitie en vervol-
gens spelen we elke vijf à zes avonden 

in elk van de drie lijnen, afgewisseld 
met een feestelijke kerst- en paasdrive. 
Na de bekendmaking van de uitslagen 
mag u uiteraard naar huis, maar in de 
praktijk wordt er nog even nagekaart 
onder het genot van een drankje ! Ook 
dat is een belangrijk onderdeel van de 
club. Eind mei sluiten ze het seizoen af. 
Denkt u nu: Dit is de club waar ik mij 
helemaal thuis ga voelen, neemt u dan 
contact op met de voorzitter. Mobiel 
bereikbaar op: 06 - 3891 2017.

Bridgevereniging De Kwakel zoekt nieuwe leden
Uithoorn - Wij zijn een heel gezellig 
clubje en kaarten v.a .september tot 
eind april op donderdagavond in 
Buurthuis Ponderosa. We beginnen 
om 19.30 uur. Kaart u graag? Kom 
dan langs op donderdag 1 septem-

ber a.s. om19.30 in de Ponderosa 
Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Wilt u 
meer weten? Bel dan Ineke Niew-
zwaag, telefoon 0297 533 558, of 
Peter van Bogget, telefoon 0297
563 285.

Klaverjasclub zoekt nieuwe leden

Uithoorn - Heeft u ook zo’n zin om een 
gezelschapsspel te spelen aan tafel? Ga 
mahjong spelen. Velen denken dat 
mahjong een spelletje is op de tele-
foon. Niets is minder waar: Mahjong 
speel je aan tafel, met vier spelers en 

136 stenen. Mahjong is een combinatie 
van gezelschapsspel, strategie en vaar-
digheden (en een beetje geluk) Elke 
speler begint met 13 stenen. Door om 
beurten een nieuwe steen te pakken 
en er een weg te leggen krijg je een 
steeds betere combinatie. Het is de 
bedoeling om zo snel mogelijk én met 
zoveel mogelijk punten een winnende 
combinatie te maken: mahjong! Dit 
exotische spel is al bijna 100 jaar onver-
minderd populair in Nederland.

Nieuwe regels
Wilde u altijd al mahjong leren spelen? 
Speelt/speelde u mahjong volgens 
regels uit de vorige eeuw en bent u 
benieuwd naar de moderne Neder-
landse spelregels? Lijkt het u leuk om 
regelmatig in groepsverband mahjong 

te spelen? Binnenkort start een nieuwe 
cursus mahjong in Uithoorn. Een 
Verborgen Schat? De pruimenbloesem 
van het dak plukken? De maan van de 
bodem van de zee vissen? Dat, en
veel meer, leer je tijdens de cursus 
mahjong! Informatie over deze cursus 
vindt u op: www.peling.nl/cursus.

Informatieavond
Wilt u meer informatie over de cursus 
mahjong? Kom dan naar de informatie-
avond op dinsdag 6 september 2022 
van 19.30 - 20.30 uur. Entree € 1,50
(1 gratis ko�e of thee inbegrepen). 
Wijkgebouw Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn. Vooraf aanmelden 
voor deze informatieavond is niet 
nodig. De cursus start op 4 oktober. 
Vooraf aanmelden is verplicht. Het 
aanmeldingsformulier vindt u via
deze link: www.pe-ling.nl/cursus.

Nieuwe curcus Mahjong

Uithoorn - Op zaterdag 3 septem-
ber organiseert de Uithoornse Roei- 
en Kanvereniging Michiel de Ruyter 
een open dag van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Men kan in een wherry, 
een brede roeiboot, stappen om 
eens te kijken wat roeien is. De 
botenloods is open en een aantal 
enthousiaste leden zijn bereid om 
van alles te vertellen over de mooie 
en goed onderhouden boten van 
Michiel de Ruyter. Op de Kampanje, 
de kantine van de vereniging, krijgt 
men een kop ko�e aangeboden en 
kan men veel vragen stellen over 
roeien en de vereniging Michiel de 
Ruyter.
URKV Michiel de Ruyter in Uithoorn 
is een gezellige vereniging waar 
jonge en wat oudere mensen in
een mooie omgeving op de Amstel 
kunnen roeien, kanovaren of kano-
poloën. Midden in de natuur, met 
uitzicht op weilanden en koeien kun 
je hier solo of in boten met meer 
roeiers varen over onder andere de 
Amstel en de Kromme Mijdrecht. We 
zijn een leuke, enthousiaste vereni-
ging met een goedgevulde boten-
loods en een actief verenigingsleven 

met als middelpunt de ‘Kampanje’ 
van ons clubhuis.
Roeien is een sport die alle spieren 
aan het werk zet en waarmee je een 
goede conditie krijgt en/of in stand 
houdt. Roeien is weinig blessurege-
voelig en je kunt er vele kanten mee 
op, van één keer in de week met een 
vaste groep gezellig bezig zijn tot 
meerdere keren per week trainen 
voor een topprestatie. Je komt via 
het water op de mooiste plekken en 
zit, zeker bij onze vereniging, 
midden in de natuur of vaart met 
toertochten door leuke dorpjes en 
steden.
Roeien is het hele jaar mogelijk, 
tenzij er ijs ligt, mist het zicht teveel 
beperkt of er te harde wind staat. 
Ook als het donker is mag er niet 
geroeid worden. Dus in de winter 
wordt er ’s avonds niet geroeid. Wel 
kan er dan op de ergometer, roei-
machine, getraind worden. Je kunt 
vanaf 10 jaar beginnen en onze 
oudste leden zijn inmiddels 80 jaar 
of ouder. Volwassenen kunnen 
twaalf proe�essen krijgen en betalen 
dan éénmalig € 85,–. Na deze proef-
lessen kan men beslissen om door te 

gaan met roeien en lid te worden 
van Michiel de Ruyter. Jeugdroeiers 
krijgen meteen roeilessen in een 
ski�, een smalle éénpersoonsboot, 
want junioren hebben van nature 
een goed balansgevoel. In de prak-
tijk kan men al na zes roeilessen in 
een ski� zelfstandig roeien.
Michiel de Ruyter is een actieve en 
sociale vereniging, zowel binnen als 
buiten de sport. Er worden regel-
matig activiteiten georganiseerd 
zoals toertochten, etentjes en een 
feestavond. Jaarlijks organiseren wij 
onze eigen Amstel-Drecht Regatta, 
een roeiwedstrijd over 4 km voor 
verschillende boottypen en jeugd-
wedstrijden op roeimachines voor 
jeugd- en juniorenleden uit heel 
Nederland.
Vroeger geroeid? Dan kun je je 
wellicht aansluiten bij een groep 
enthousiaste masters, vaak oud 
wedstrijdroeiers die fanatiek trainen 
voor de Heineken Roei Vierkamp en 
de Head of the River.
Ons clubhuis met bar, botenloods, 
indoor trainingsruimte en vlotten 
vind je aan de Amsteldijk Zuid 253
in Uithoorn, tussen het centrum van 
Uithoorn en de brug bij Vrouwen-
akker.

Open dag bij Michiel de Ruyter

Uithoorn - Ook in het seizoen 2022-
2023 is zijn er weer klaverjasavonden 
bij de vereniging Legmeervogels. En 
net als in de afgelopen jaren is dit op 
een vrijdagavond en eens in de 14 
dagen. Ook dit seizoen is het de deel-
nemers aan de klaverjasavonden bij 
Legmeervogels weer toegestaan om 
met hun vervoermiddel, ook als u 
komt met paard of ezel, om door te 
rijden/draven naar het clubhuis van 
Legmeervogels. Alleen voor diegene 
die komen met paard of ezel wordt 
wel gevraagd om een poepzakje mee 

te nemen voor het geval het paard of 
de ezel hun ontlasting dumpen op 
het pad naar de kantine. Dan is het 
gewoon even opruimen. Dan de 
vraag wanneer is dan de eerste 
klaverjasavond bij Legmeervogels? 
Nu, de eerste klaverjasavond bij 
Legmeer-vogels is op vrijdagavond 2 
september 2022. Aanvang is 20.03 
uur. Iets later als de afgelopen 
seizoenen. Op de speelavonden 
worden er telkens vier rondes 
gespeeld. Aan het eind van elke 
avond wordt dan meteen bekend 

gemaakt wie de winnares of winnaar 
is van die klaverjasavond. En ook 
wordt bekend wie deze avond als 
laatste is geëindigd. Het klaverjassen 
bij Legmeervogels is geen klaverjas-
competitie. Elke klaverjasavond staat 
op zichzelf. Ook hoeft u, om deel te 
nemen aan deze klaverjasavonden, 
geen lid of donateur te zijn van 
Legmeervogels. De organisator van 
deze klaverjasavonden, Gerrit Vink, 
hoopt u dan onder het genot van 
een gratis kopje ko�e of thee te 
ontmoeten op vrijdag 2 september, 
20.03 uur voor weer een gezellige 
klaverjasavond bij Legmeervogels.  

Legmeervogels klaverjasseizoen

De Kwakel - TVO, tafeltennisvereniging 
uit De Kwakel, vraagt oude tafeltennis-
spullen als batjes, balletjes, netjes om 
tweemaal per maand een spelletjes-
middag voor Oekraïense kinderen te 
organiseren in het dorpshuis De 
Quakel. Een groep vluchtelingen 
speelde al twee keer uiterst enthou-
siast mee op een gewone speelavond 
van de vereniging, maar het tijdstip is 
niet optimaal voor de kleintjes. 
Vandaar dat er uitgeweken wordt naar 

de woensdagmiddag voor een spelle-
tjesmiddag. TVO stelt een tennistafel 
en vrijwilligers beschikbaar en overig 
materiaal lijkt niet duur, maar u weet 
hoe het gaat met jonge kinderen en 
tafeltennisballetjes… Dus heeft u nog 
materiaal uit de tijd dat uw kinderen 
jong waren of dat u zelf nog speelde 
en wilt u dat voor deze actie doneren, 
neem dan contact op met Ben 
Voorend, 06-1627 5754 of stuur een 
bericht naar dirkdelange51@gmail.com

TVO vraagt oude tafeltennisspullen

GOED GESCHOTEN

De verbouwing van het verkeersplein in Uithoorn duurt erg lang... Het 
zou interessant zijn om aan elke kabel een kaartje te hangen met de 
functie van de kabel, pijp...
Frans Hakkemars

Duurt erg lang….
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Vinkeveen - Vijf jaar geleden begon 
Hertha met twee teams in de KNVB 
7x7 voetbalcompetitie. Een speciale 
competitie op vrijdagavond voor de 
mannen en vrouwen die op zaterdag 
niet meer willen of kunnen spelen.
Er wordt op een half veld 7 tegen 7 
gespeeld met keepers, zonder 
buitenspel en geen slidings. De 
teams worden verdeeld in een poule 
van vijf verenigingen en elk team 

organiseert om de twee weken een 
speelronde in het voorjaar en in het 
najaar. Kortom een gezellig avondje 
voetbal maar vooral ook een gezel-
lige derde helft. Komend seizoen 
speelt Hertha met maar liefst acht 
teams in deze competitie. Twee 
vrouwen teams, drie 35+ teams en 
drie 45+ teams. En daarmee is Hertha 
een van de grootste verenigingen in 
de regio die uitkomen in de KNVB 

7x7 competitie. Initiatiefnemer 
Vousten: “Onze mannen en vrouwen 
vinden het heerlijk om een paar keer 
in het voorjaar en najaar op een 
gezellige en vooral sportieve manier 
een balletje te trappen. Er gebeuren 
zelden gekke dingen ondanks dat er 
toch redelijk fanatiek gevoetbald 
wordt. We hebben de contributie 
voor deze groep bewust laag 
gehouden om de drempel voor deel-
name zo laag mogelijk te houden. En 
dat heeft gewerkt want we hebben 
nu bijna 100 leden voor de vrijdag-
avond competitie. En die komen 
vrijwel allemaal naar de kantine na 
a�oop”. En er wordt ook fanatiek 
getraind op de woensdagavond 
tussen 20.30 en 21.45 uur. De dames 
trainen op dinsdag op dezelfde tijd. 
Vousten: “We trainen tegenwoordig 
met ruim 20 tot 24 man tegelijk en 
dit worden er komende weken 
beslist nog meer, zeker als straks de 
wedstrijden gaan beginnen. We 
hebben een trainingsgroep app
met 60 deelnemers”. Ben je 35+ en 
geïnteresseerd om bij Hertha te 
komen spelen meld je dan aan via
frankvousten@hertha.nl. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom.

Hertha 7x7 voetbal is een
enorm succes

De Ronde Venen - De kanovereni-
ging is in 1990 opgericht en bestaat 
dit jaar dus 30 + 2 jaar. Door Corona 
was het jubileum twee jaar uitgesteld 
maar afgelopen weekend is het 
uitgebreid gevierd. De club heeft zich 
een vaste plek binnen de gemeente 
verworven. Maar helaas, er zijn nog 
steeds inwoners die van het bestaan 
van de club niet weten. De groei ging 
in de eerste jaren best hard, maar in 
afgelopen jaren liep het aantal leden 
iets terug. Inmiddels groeit de club 
weer, mede door lessen en de bege-
leiding van nieuwkomers. Gelukkig 
was het niet zo moeilijk om tijdens de 
Corona-periode voldoende afstand 
van elkaar te bewaren. In de kajak 
gaat dat vanzelf en ging het varen op 
de plas meestal door. Mensen 

hadden ook de behoefte om lekker 
buiten bezig te zijn.

Prachtige locatie Herenweg 196
Hoewel de club in haar bestaan 
verschillende keren is verhuisd naar 
een andere plek, is het steeds gelukt 
om rechtstreeks de Vinkeveense 
plassen op te kunnen. Dit biedt een 
unieke kans voor mooie tochten. Elke 
jaargetijde anders en zelfs per week 
verschillend. De beleving vanaf het 
water is speciaal. 

Toch nog onbekend
Ondanks de ruim 30 jaar aanwezig-
heid, is nog niet iedereen op de 
hoogte van de vereniging en wat zij 
zoal doet. Er is voor iedereen wat te 
kiezen. Op de woensdagavond wordt 
er vooral recreatief gevaren en voor de 
jeugd is er een aparte groep op de 
zaterdagochtend. Het varen in club-
verband biedt vele mogelijkheden. Via 
het krijgen van instructie en geven 
van aanwijzingen wordt de techniek 
verbeterd waardoor ook het plezier in 
het varen toeneemt. Door de 
activiteitencommissie worden er 
diverse toertochten georganiseerd. 
Deze tochten kunnen overal in het 
land plaats vinden. Naast het varen op 
het vlakke water wordt er door diverse 
leden ook de andere meer ‘uitda-
gende’ facetten van de kanosport 
beoefend. Het gaat hierbij om het 
brandingvaren en het wildwatervaren. 
Voor iemand die meer “competitie” wil 
kan er aan kano-polo worden gedaan. 
In de winter wordt er getraind in het 
zwembad. Het is een sport die milieu-

vriendelijk is en ook nog relatief 
goedkoop.

Beginnen met kanovaren
De sport is geschikt voor iedereen en 
voor alle leeftijden. Behalve een 
goede zwemvaardigheid zijn er aan 
het lidmaatschap geen bijzondere 
voorwaarden verbonden. Het eerste 
jaar stelt de vereniging materiaal ter 
beschikking (gratis). En voor mensen 
die al een kajak hebben zijn er nog 
voldoende ligplaatsen in de loods. Via 
een ‘buddy’-systeem wordt een nieuw 
lid eerst begeleid en de beginselen 
van het kanovaren bijgebracht.

Hoogtepunten
Afgelopen jaren heeft de vereniging 
best een aantal hoogtepunten / 
bijzondere dingen gekend. Zo is de 
prijs voor de meeste kajakkers in de 
Veluwe Rally toegekend. Dit is een 
‘monstertocht’ over 100 kilometer, van 
Arnhem naar Kampen. Heeft de club 
diverse kampioenen ‘Eskimoteren’ 
afgeleverd en is Nico Klessens als 
jeugdlid tweede geworden op het 
Nederlands Kampioenschap ‘Freetyle’ 
en dit leverde hem de oorkonde op 
van het ‘Sporttalent De Ronde Venen’. 
Het poloteam KVDRV-A is in 2011 
tweede geworden in de derde klasse 
op het NK en het jeugdteam is in 2015 
tweede geworden op het NK.

Talenten kanopolo
Alhoewel het kanopolo binnen de 
vereniging altijd maar uit een klein 
groepje heeft bestaan, heeft de club 
toch kans gezien om de ‘talenten’ die 
zich aanmelden verder te kunnen 
helpen met de eerste stappen in hun 
sportcarrière. Een vijftal ex-spelers van 
KVDRV hebben in Oranje gespeeld.

Kanovereniging
‘De Ronde Venen’ 30 + 2 jaar

De Ronde Venen - De zomervakantie 
is voorbij en alle sportverenigingen 
starten weer hun activiteiten op. Ook 
bij IJsclub Nooit Gedacht worden 
alweer de voorbereidingen getro�en 
voor het komende schaatsseizoen. 
Zowel op als naast de baan zijn we 
weer actief. Op de skeelerbaan wordt 
iedere dinsdag hard getraind door de 
jeugd en senioren. De jeugd doet dat 
op een speelse wijze met veel behen-
digheidsoefeningen, afgewisseld met 
spelletjes. Af en toe wordt er ook nog 
een rondje lekker hard geskeelerd, dus 
ook aan de conditie wordt gewerkt. 
Op 6, 13 en 20 september zullen er 
nog een aantal skeeler-clinics georga-
niseerd worden. Hou de krant en 
website daarvoor in de gaten!

Naast de baan is de ijsclub de voorbe-
reidingen aan het tre�en voor het 
nieuwe schaatsseizoen. Als alles 
volgens planning loopt, zal de eerste 
schaatsdag op 8 oktober zijn voor de 
jeugd. Het belooft overigens een heel 
mooi schaatsseizoen te worden voor 
de kinderen uit de Ronde Venen met 
alles wat er nog meer georganiseerd 
gaat worden.
Het schaatsen voor de jeugd kan bij 
IJsclub Nooit Gedacht vanaf 6 jaar en 
vindt plaats op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam. Daarbij wordt eerst 
aandacht gegeven aan de basistech-
niek zodat ieder kind zich onbe-
vangen op het ijs kan begeven. Uiter-
aard wordt dit op een speelse manier 
gedaan en staan er tal van enthousi-
aste jeugdleiders klaar om hierbij te 
helpen. Het jeugdschaatsen is voor 
kinderen tot en met 12 jaar, waarbij 
de oudere kinderen ook les krijgen, 
afgewisseld met vrij schaatsen.
Enthousiast geworden en wil je
meer weten over het schaatsen bij 
IJsclub Nooit Gedacht of wil je je al 
inschrijven? Ga dan naar
www.ijsclubnooitgedacht.nl.

Skeeleren en schaatsen bij 
IJsclub Nooit Gedacht

Vinkeveen - Afgelopen weekend was 
het weer zo ver, tijd voor de enige 
echte Regatta, en wel de 13e editie. 
Verlost van alle coronaperikelen, stik-
stofellende en bosbranden streden er 
dit jaar wel 27 teams (een record!) om 
die prachtige Pirates Cup. En, het 
wordt een herhaling van zetten. Ook 
dit jaar ging de strijd vooral tussen de 
teams van Anne Akke, met aan boord 
Arthur, Jeroen en Jaap en het team 
van de Dullstroom, met als beman-
ning Thijs, Albert en Frank. Om uw 
geheugen een beetje op te frissen, 
Albert heeft in de afgelopen 12 
edities nog nooit, ja u leest het goed, 
nog NOOIT de Regatta gewonnen. 
Daar zou dit jaar verandering in 
komen, maar aan deze overwinning 
zou een vervelend riekend luchtje 
gaan hangen, waarover later meer. 
Ondanks de uiterst ervaren beman-
ning op de Anne Akke bleek vanaf 
het startschot dat ze snelheid tekort 
kwam. De Dulstroom bleek onge-
naakbaar en schoot uit de start-
blokken. Wat Arthur, Jeroen en Jaap 
ook probeerden met de Anne Akke, 

de Dullstroom bleef zijn voorsprong 
maar uitbouwen en met overmacht 
wonnen zij de Regatta van dit jaar. 
Maar toen, na de �nish en na de 
huldiging door de altijd grappige Ron 
Brandsteder kwam er een klein aapje 
uit de mouw. Het gonsde van de 
geruchten dat de bemanning van de 
Dullstroom sabotage zou hebben 
gepleegd op de Anne Akke. Zeilen 
van de Anne Akke bleken vooraf te 
zijn losgemaakt en de (gloednieuwe) 
spinaker van de Anne Akke 
vertoonde onverklaarbare scheuren, 
een enorme prestatie dat bemanning 
van de Anne Akke met deze manke-
menten toch nog een tweede plaats 
heeft weten te bemachtigen! De 
aanwezige VAR werd ingeschakeld en 
bij het ter perse gaan van deze krant 
was nog niet duidelijk of de Dull-
stroom wel of niet zou worden gedis-
kwali�ceerd. Bij een eventuele recti�-
catie zullen we daar volgende week 
zeker verslag van doen. Ondanks alles 
een heerlijke dag op de zonnige 
plassen van ons mooie Vinkeveen, op 
naar Regatta 14!

VAR kan ‘eerste overwinning van 
Albert Ever’ nog dwarsbomen

Van links naar rechts: Albert, Jeroen, Thijs, Jaap, Frank en Arthur.

Wilnis - Bij de bridgeclub van de 
Paraplu is op veler verzoek besloten 
om te bridgen op de woensdag-
middag, in plaats van dinsdagavond. 
De competitie start op woensdag
14 september om 13.30 uur. Nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom! 

Inschrijven kan gedaan worden via de 
website van Stichting Paraplu. Ook is 
er gelegenheid om kennis te maken 
en in te schrijven op zaterdag 27 
augustus, tijdens de open dag van de 
Stichting Paraplu van 10.00 tot 12.00 
uur. Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Middagbridge Stichting Paraplu

Uithoorn - Op dinsdag 6 september 
start Bridgeclub Hartenvrouw/man 
het nieuwe seizoen in de vernieuwde 
Scheg. Tijdens de corona-seizoenen 
was er een tijdelijke ledenstop maar 
nu we weer in de Scheg gaan spelen 
is er ruimte voor nieuwe leden. Wilt u 
zich ook bij deze gezellige bridgeclub 
aansluiten op dinsdagmiddag vanaf 

13.00 uur? Neem contact op via 
e-mail hartenvrouw2015@gmail.com 
of bel 06 - 4023 7499 voor meer infor-
matie. Ze spelen iedere dinsdag-
middag van begin september tot eind 
april onze competitie. Een aantal keer 
per jaar is er een feestelijke drive zoals 
met Pasen en Kerstmis. Ze maken 
gebruik van scorekastjes en na a�oop 

ontvang je de uitslag per e-mail.
In het najaar vieren zij het 40-jarig 
bestaan van de club. Ze hebben dus 
een lange historie. Er spelen nog 
dames van het eerste uur bij Harten-
vrouw. Anders dan de naam doet 
vermoeden verwelkomen wij ook 
graag heren. Dus aarzel niet en vraag 
informatie.

Hartenvrouw/man weer van start
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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.

Bijzondere Rondeveense Inwoner en een bijzondere plek

Roel doet het gewoon!
Op onze IVI-pagina zetten wij zo nu en dan een inwoner in de schijnwer-
pers. Dit zijn niet zomaar inwoners maar bijzondere Rondeveense inwo-
ners. Deze week hebben we Roel Regelink in het zonnetje gezet omdat 
wij vinden dat Roel een bijzondere inwoner is.

Sociaal bewogen mens
Roel Regelink is niet direct iemand 
die op de voorgrond treedt. Niet 
iemand die iedereen kent. Zeg maar 
een stille bijzondere Rondeveense 
inwoner. Hij is vooral iemand die 
achter de schermen actief is. Iemand 
die niet makkelijk nee kan zeggen. 
Het is een sociaal bewogen mens 
met hart voor de medemens en 
zuinig op de wereld waarin hij leeft. 
Lokaal is hij een betrokken als vrijwil-
liger bij RTV Ronde Venen. Roel is 
namelijk een wandelende muziek 
encyclopedie en professioneel werk-
zaam in de audiotechniek dus een 
vakman die bij onze lokale omroep 
van toegevoegde waarde is. 

Zuinig op de wereld
Roel zet zich ook in alle stilte en 
anonimiteit in voor zijn omgeving. 
Hij draagt zijn steentje bij op zijn 
eigenwijze. Zo neemt hij een plas-
ticzak mee als hij gaat wandelen en 
ruimt dan al het vuil wat hij tegen-
komt op. Geen moeite vindt hij en 
het wordt er gewoon wat schoner 
van op straat. Natuurlijk hoopt hij dat 
de mensen het zelf netjes in de prul-
lenbak gooien en vindt wel iets van 
hoe wij als mensheid omgaan met de 
wereld, maar je kan daar over klagen, 
maar zijn motto is ‘verbeter de 
wereld en begin bij jezelf’. 

Op de �ets
Roel is er van overtuigd dat we 
anders moeten gaan handelen om er 

voor te zorgen dat we onze omge-
ving niet onnodig vervuilen. Neem 
het autogebruik. Wij vinden het alle-
maal normaal dat we een auto voor 
de deur hebben staan, Roel vroeg 
zich op een gegeven moment af of 
hij wel echt een auto nodig had en 
besloot na wat overwegingen dat hij 
zijn auto eigenlijk niet echt nodig 
had en met een milieuvriendelijke 
elektrische �ets moest hij het ook 
allemaal wel redden dacht hij. En 
Roel doet het dan ook gewoon. Hij 
gaat dan nu ook dagelijks op de �ets 
naar zijn werk. Hij werkt niet om de 
hoek maar moet overal in Nederland 
werken. Als dat 60 kilometer is dan 
gaat hij gewoon wat eerder van huis. 
Hij toont daarmee aan dat als je iets 
wil het ook gewoon lukt. Goed voor 
het milieu, portemonnee en zijn 
gezondheid. Wat wil een mens nog 
meer. 

Waar een wil is is een weg
Ook tijdens de vakantie mist hij de 
auto niet, want als je geen auto hebt 
ga je gewoon op de �ets. Vorige jaar 
heeft hij in de zomer alle provincies 
van Nederland aangedaan. Dit jaar 
moest hij in de maand augustus een 
weekje aan het werk in Barcelona. 
Dus dacht Roel dan combineren wij 
het werk met een leuke �etsvakantie 
en �ets ik gewoon naar Barcelona. En 
als Roel wat zegt dan doet hij dat 
gewoon. In 15 dagen is hij via België, 
Frankrijk vorige week aangekomen 
bij de de Sagrada Familia en was zijn 

doel bereikt. Dat is toch mooi. Roel 
laat daarmee wat ons betreft zien dat 
een mens tot veel in staat is als hij 
wil. Waar een wil is is een weg.

Een voorbeeld
Misschien is Roel daarom wel een 
heel mooi voorbeeld voor ons als het 
gaat om oplossingen te vinden voor 
zaken die wij als mensen met elkaar 
moeten oplossen. Gewoon dingen 
gaan doen en er niet alleen maar 
over praten. Stichting Inwoners Voor 
Inwoners heeft in ieder geval respect 
voor Roel zijn levensstijl en zet hem 
daarom graag in het zonnetje als 
bijzondere Rondeveense inwoner. 
Maar eigenlijk heeft Roel zichzelf 
natuurlijk in het zonnetje gezet!
 Kent u ook zo een mooie inwoner 
die iets (heeft) toegevoegd aan onze 
lokale samenleving laat het ons 
weten en stuur een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

REACTIES OP RUBRIEK

In onze rubriek ‘u mag het schrijven’ plaatsen wij een foto en mogen 
de lezers de tekst erbij bedenken. Voor alle duidelijkheid plaatsen wij 
geen namen onder de teksten van de inzenders omdat wij vinden dat 
het niet uitmaakt wie het schrijft, want voor IVI zijn wij allemaal gelijk-
waardig en zijn wij allemaal inwoners met een eigen mening die wij 
respecteren. Uiteraard zijn de schrijvers bij de IVI redactie wel bekend. 

Deze week kregen wij een mooie en zelfs educatieve tekst bij de foto 
met een jeu de boule baan. 

Ne laissez pas l’herbe pousser dessus
Ik zie een speelveld voor het ‘spel 
met de ballen’ of zoals wij het alle-
maal kennen onder de mooie franse 
naam Jeu de boule. De Fransen 
geven er ook nog wel eens de naam 
Pétanque aan. Toch is Jeu de Boules 
en pétanque niet helemaal 
hetzelfde. Jeu de Boules is de term 
die alle spelen met metalen ballen omvat. Pétanque is de Provençaalse 
variant op Jeu de Boules. Voor Pétanque is geen uitrusting of infrastructuur 
nodig. Het leuke is natuurlijk dat je voor Jeu de Boules je niet helemaal naar 
Frankrijk hoeft. Je kunt het ook gewoon in De Ronde Venen spelen want er 
zijn diverse Jeu de boule banen in onze gemeente en zelfs verenigingen. Jeu 
de Boules club Abcoude (JDBCA) bestaat al 40 jaar en heeft ruim 100 leden! 
Het is een gezellige, warme club met enthousiaste leden, die trots zijn op 
hun accommodatie met boulodrôme. Bij mooi weer spelen zij buiten, bij 
minder weer spelen ze binnen in een verwarmde hal. Jeu de Boules is een 
sport voor iedereen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Wil je 
kennismaken met deze sport, ga dan een keertje vrijblijvend langs. Als je het 
niet in clubverband wil doen, maar gewoon met familie of buren ligt er 
bijvoorbeeld in Mijdrecht een mooie baan die op de foto was te zien. Er 
staan daat ook nog wat mooie sporttoestellen om de spieren tussendoor op 
te warmen. Daar moeten we natuurlijk wel gebruik van maken. Dus inwoners 
ga eens gezellig in de buurt een balletje gooien. Laat er geen gras over 
groeien of op zijn frans gezegd Ne laissez pas l’herbe pousser dessus! 

Ook nog een reactie bij de foto van het plastic afval die we u niet 
willen onthouden

Gezond boerenverstand tegen plasticvirus
Beste IVI, Ik wil graag reageren op 
het stuk Het plastic virus van vorige 
week. Schrijver van dat stuk geeft 
aan dat er veel te veel plastic in de 
supermarkten gebruikt wordt. Daar 
kan ik helemaal in mee gaan. Het is 
inderdaad lastig om in een super-
markt volgens warenwettelijke 
regels alle voedsel ‘veilig’ te maken. Het idee van meer en meer zorgt ervoor 
dat het altijd maar goedkoper moet. Glas is nu eenmaal duur in vervoer. Er is 
wel degelijk een mogelijkheid om minder plastic in huis te halen (persoonlijk 
vind ik 1 zak plastic afval voor een gezin van 4 personen nog niet heel veel) 
maar ik kan me voorstellen dat je minder wenst. Soms zit ik ook wel eens te 
dromen en dan denk ik, stel nu dat we alles wat we consumeren uit onze 
eigen regio zouden halen. Groente, fruit, kruiden, eitjes, vis, vlees en gevo-
gelte moet toch lukken? Stel nu eens dat er 10 of misschien wel 20 boeren 
zijn die rechtstreeks aan consumenten gaan leveren? Zijn er misschien zelfs 
meer boeren nodig? Weer een SRV-man langs de straten, zou dat gaan 
werken? Hoeveel mensen zouden bereid zijn om werkelijk lokaal te gaan 
kopen? Stel dat het goedkoper kan dan in de supermarkten, wat zou er dan 
gebeuren? Zelf koop ik regelmatig bij de boer en heb dan inderdaad �essen 
die ik weer inlever. Is vooral plannen, maar lukt vrij goed. Het is zeker een 
omslag in je wekelijkse routine. In mijn droom gaan mensen dan ook voor 
een aantal buren tegelijk (als er geen SRV-man is) inkopen. Als de afstand tot 
je huis en ‘jouw boer’ klein genoeg is kun je zelfs �etsen, wat een genot is 
dat! Zo krijgen we eigenlijk een heleboel zaken gelijktijdig geregeld. Minder 
plastic, meer lokaal, betere buurtverbindingen, meer sociale momenten en 
meer beweging. Is dat dan Gezond Boeren Verstand? 

Jij mag het schrijven

Dakloze 
hertjes  
Een paar weken terug was hier een 
artikel te lezen over het Hertenkamp. 
Het ging over het vuil en het voeren 
van de hertjes. Maar er was nog een 
punt van aandacht met betrekking 
tot de hertjes in Mijdrecht. Want 
misschien zijn de hertjes binnenkort 
dakloos als er niets aan hun huisje 
wordt gedaan. Het huisje wat 
midden op het hertenkamp staat is 
nogal bouwvallig en heeft zijn 
langste tijd wel gehad. Het is verzakt 
en er is houtrot waardoor de gaten er 
in vallen. Er moet dus een �inke 
renovatie worden gedaan of het 
moet vervangen worden. De �nan-
ciële middelen ontbreken echter. Dit 
moeten we toch kunnen oplossen 
met elkaar. Nu weten wij eerlijk 

gezegd ook niet precies hoe. Dus wij 
dachten om hier wat aandacht voor 
te vragen en een oproep op de IVI-
pagina te plaatsen. Wellicht zijn er 
onder de lezers van dit artikel 
personen, bedrijven of instanties die 

een oplossing hebben om de hertjes 
niet dakloos te laten worden. Weet u 
een oplossing of kunt u het 
misschien zelf oplossen? Laat het ons 
dan weten en stuur een e-mail naar: 
Info@inwonersvoorinwoners.nl




