Te laat
Niet onvermeld mag blijven
dat daar waar Dorus de meeste goals maakte aan de andere kant broer Frans van der
Meer als keeper, steevast gehuld in een donkergroene
trui, de meeste goals tegenhield Historische wedstrijd tegen BFC in het topseizoen 6869. Een mindere kant van Dorus was op tijd komen. Ook bij
de thuiswedstrijd tegen BFC
in het kampioensjaar was dat
het geval. Dorus meldde zich
te laat bij de wedstrijdbespreking en leider Gerard Pothuizen was onverbiddelijk. Dorus startte op de bank. Halverwege de wedstrijd keek
Hertha tegen een hopeloze
0-4 achterstand aan. Dat kon
niet zo blijven. In de tweede
helft mocht Dorus alsnog opdraven en werd herstel van
het gouden duo Jan en Dorus
de achterstand volledig weggepoetst. Eindstand 5-4. Met
vier doelpunten van Theodorus, Dorus van der Meer.

Werkbezoek minister Van
Nieuwenhuizen aan Uithoorn

“Een mooi open gesprek over Schiphol waarbij iedereen zijn of
haar mening kon geven”. Dat is de ervaring van bewoners, ondernemers en twee raadsleden over het werkbezoek aan Uithoorn
van minister Cora van Nieuwenhuizen op 19 augustus. Voorafgaand aan de bijeenkomst had wethouder Hans Bouma een gesprek met de minister over de situatie in Uithoorn en De Kwakel.
Tien inwoners en ondernemers
van Uithoorn en De Kwakel gingen met de minister in gesprek
over Schiphol en het kabinetsplan om de luchthaven, getrapt
en onder voorwaarden, door te
laten groeien naar 540.000 vliegbewegingen na 2020. Een aantal aanwezigen merkte daarbij op
liever met de minister te hebben
gesproken voordat dit kabinetsplan vorm kreeg.
Overlast
Tijdens het gesprek kwam naar
voren dat de overlast van Schiphol sterk afhankelijk is van de wijk
waar mensen wonen, sommigen ervaren helemaal geen overlast. Een aantal mensen hield een
emotioneel betoog over de invloed van de overlast op het dagelijks leven. Niet in de tuin kunnen zitten, even stoppen tijdens

het gebrek aan vertrouwen in
goede oplossingen en de haalbaarheid daarvan. Jaren geleden zijn afspraken gemaakt over
de beperking van hinder maar
deze afspraken zijn nog steeds
niet nagekomen. Dat geeft weihet lesgeven, geen telefoonge- nig vertrouwen in nieuwe maatsprekken kunnen voeren met het regelen en afspraken die daarraam open, maar ook aan Schip- over gemaakt worden. Tijdens
hol toegeschreven gezondheids- het gesprek werd benadrukt dat
klachten
(longaandoeningen, eerst de oude afspraken nagekohart- en vaatziekten en stress) die men moeten worden en dat overin de praktijk van huisartsen wor- haaste beslissingen moeten worden geuit, kwamen aan de orde. den voorkomen. Kortom, een pas
Wel onderkenden de aanwezi- op de plaats. De minister zei daargen het economisch belang van op dat Schiphol alleen kan groeiSchiphol voor de regio, maar de en als er voldoende hinderbeperbalans is zoek waardoor leefbaar- kende maatregelen worden geheid, gezondheid en veiligheid nomen. “Als Schiphol niet levert,
ernstig onder druk staan. De mi- is groei niet aan de orde” aldus de
nister vroeg aan de deelnemers minister. De bewoners en onderom aan te geven wat voor oplos- nemers vonden het prettig dat de
singen er mogelijk zijn. Er werden minister doorvroeg op aangedradiverse suggesties gedaan, onder gen aspecten. Daardoor kon veel
meer in een manifest dat bewo- extra informatie worden gegenersgroep PUSH aan de minister ven over de lokale situatie en beaanbood.
leving. Al met al kijken alle aanwezigen terug op een construcHinder
tief gesprek en hopen dat hun inBelangrijk onderwerp was ook breng tot resultaat leidt.
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Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen. In elke wijk
staan speellocaties voor verschillende leeftijdsgroepen. De kleinste kinderen die buitenspelen onder toezicht van een begeleider.
Iets oudere kinderen die zelfstandig kunnen buitenspelen in de
directe nabijheid van hun huis. En
de oudere kinderen die verderop binnen de gemeente spelen
en daarheen gaan lopend of met
de fiets. Er wordt onder andere
gespeeld op speellocaties met
speeltoestellen, gevoetbald op
trapveldjes, gefietst en gespeeld
door de gehele wijk. De oudere
jeugd zit ook graag buiten voor
hun sociale contacten.
In het speelbeleid staat hoe de
gemeente het spelen van kinderen en jongeren stimuleert, wat
voor mogelijkheden er zijn voor
het aanleggen van nieuwe speellocaties en het onderhoud en het
vervangen van speeltoestellen
die kapot zijn.

staat er in uw wijk een speellocatie die niet aansluit op de leeftijd
van de kinderen. Ervaart u overlast van spelende kinderen op
een speellocatie of heeft u opmerkingen over het onderhoud
etc. Daarom vragen zij u mee te
doen met onze enquête. De enquête kunt u invullen op www.
uithoorndenktmee.nl. Bent u geinteresseerd om mee te doen met
Aanbod
het opstellen van goede afspraDe gemeente wil graag weten ken/maatregelen (beheerplan)
hoe u denkt over het huidige aan- na de uitkomst van de enquête,
bod van speellocaties en wat er in dan kunt u dit aangeven aan het
de toekomst beter kan. Misschien einde van de enquête.

Wat mag er straks gebouwd worden in het Plassengebied?

College legt aangepaste bebouwingscriteria voor aan de raad
mag zijn en onder welke voorwaarden. De afgelopen periode
zijn verschillende bebouwingsvarianten onderzocht op haalbaarheid. Het college legt nu een
haalbare bebouwingsvariant ter
besluitvorming voor aan de raad.
De verwachting is dat de raad dit
voorstel behandelt in de vergadering van 26 september.

ADVERTEREN?
IN DE

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

KORT NIEUWS:

De meest legendarische middenvoor uit de geschiedenis
van s.v. Hertha is zonder twijfel Theodorus van der Meer.
Eind jaren 60 waren zijn absolute topjaren. Als onomstreden spits van het eerste
zaterdagteam was het aantal doelpunten dat hij maakte fabuleus. Hoogtepunt
was het kampioenschapsjaar
1968-1969 toen de teller opliep naar maar liefst 43 goals.
Theodorus is beter bekend
als Dorus en voor de kenner
Doortje. De even legendarische Jan van Meent was de
bedenker van Doortje. Ja en
Dorus vormden een niet te
stuiten duo in het eerste zaterdagteam. Jan als aangever en Dorus als afmaker waren uiterst effectief in het slopen van de tegenstander. Jan
kon met zijn feilloze techniek
de bal vrijmaken en op maat
geven. Dorus had als wapen
naast trefzekerheid ook zijn
sprintsnelheid op de eerste
30 meter. Jan, naast een fabelachtige techniek ook gezegend met een geweldig
inzicht zag, riep ‘ Doortje’ en
gaf. Doortje startte, kreeg de
bal panklaar en rondde af.. Zo
ging dat, En met succes.

888

zaterdag 21 en zondag 22 september 2019
22 locaties - openingstijden 12-1 7 uur
www.kunstrouteaalsmeer.nl

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Het fenomeen
Theodorus van
der Meer
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Hoewel er op dit moment nog
(bijna) niets gebouwd mag worden op de legakkers, staan er veel
blokhutten en andere bouwsels.

In het bestemmingsplan waar nu
aan gewerkt wordt, komen nieuwe regels over waar gebouwd
mag worden, hoe groot dat dan

Het idee is dat de legakkers beter worden onderhouden als
er gebouwd mag worden. En
dat draagt bij aan het doel van
het bestemmingsplan Plassengebied: de Vinkeveense plassen duurzaam in stand houden als waardevol natuur- en recreatiegebied. Waarbij het typische legakkerlandschap behouden blijft. Dat gaat om een balans tussen het toestaan van bebouwing om de legakkers duurzaam in stand te houden en de
kaders die gelden vanuit natuur,
landschap, beeld- en waterkwaliteit. Wethouder Schuurs: “Het is
bovendien zaak een goed evenwicht te vinden in alle belangen
die er zijn. We denken dat we dit
met dit voorstel bereiken. Vele
belanghebbenden zijn betrokken bij dit proces en hun inbreng
is meegewogen.”
Vervolg elders in deze krant.

PRIJSVRAAG
JUBILEUM BUURTBUS

Om het heugelijke feit te vieren dat de vrijwilligers al 40 jaar
voor u rijden met Buurtbus lijn 526 hebben ze een prijsvraag uitgeschreven. Als u kunt raden hoeveel passagiers er
in al die jaren zijn vervoerd krijgt diegene die het dichts bij
het juiste aantal zit een leuke prijs uitgereikt. In beide bussen zijn bonnen verkrijgbaar of knip bijgaande bon uit. Vul
het aantal geschatte passagiers in en vergeet niet uw gegevens te vermelden. Ingevulde bonnen kunnen in een van de
Buurtbussen bij de chauffeur worden ingeleverd. Eind september/begin oktober volgt de uitslag en de prijsuitreiking.
Chauffeurs en hun partners zijn uitgesloten, over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoeveel passagiers hebben
we in al die jaren vervoerd?
Naam
Adres

Tel.

02
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High Tea Ontmoetingstuin Bijleveld

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

In augustus is er een High Tea georganiseerd bij de Ontmoetingstuin Bijleveld in Vinkeveen.
Op een redelijk zonnige zaterdagmiddag konden de buurtbewoners genieten van gebak met
thee en koffie.
Het weer was prima en de stemming zat er al gelijk goed in.
De High Tea werd verzorgd door
Ela en Jolanta die vrijwillig aangeboden hadden om de High Tea te
verzorgen, ze wonen beiden vlak

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Open Dag Tuin
Bram de Groote

Zondag is de laatste openstelling
van Tuin Bram de Groote van dit
jaar. Op 1 september kunt u nog
komen genieten van alles wat
groeit en bloeit in de Tuin.
De herfst is nog niet echt ingetreden dus er zijn nog volop zomerbloeiers, zoals Canadese guldenroede, herfstaster, kattenstaart,
zeepkruid.
Daarnaast zijn er planten die al
met volgend jaar bezig zijn en
dus vruchten en zaden dragen
en dat heeft zeker ook zijn charme. Bijvoorbeeld echte judaspenning, aronskelk, Gelderse roos,

hazelaar. Ook de boomgaard
hangt vol met heel veel soorten
appels en peren.
We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met groene
vingers. Kom zondag eens sfeer
proeven en informeer over een
meeloopdag. Het is heerlijk en
gezond één ochtend in de week
lekker buiten bezig te zijn en je
leert al doende heel veel over de
inheemse flora. Elke woensdagochtend van negen tot twaalf
werken we met een groep van
13-15 vrijwilligers in de Tuin, altijd gezellig.

Atelier de Kromme
Mijdrecht verhuist
Atelier de Kromme Mijdrecht verlaat gebouw de Hoeksteen aan de
Eendracht, dat te zijner tijd plaats
moet maken voor een nieuwbouwproject. Het nieuwe atelier

bevindt zich in het voormalige
schoolgebouw van OBS De Trekvogel, Karekiet 49 in Mijdrecht.
Het AKM deelt het gebouw met
Leerwerkplaats De Ronde Ve-

Immanuel start weer
Nu de vakantie periode weer op
het eind loopt start het Christelijk
Mannenkoor Immanuel weer met
haar repetities voor het komende
seizoen. Er zijn alweer heel leuke
uitnodigingen binnen gekomen
om te komen zingen, waaronder
de Dorpskerk in Aalsmeer en de
Herv. Kerk in Nigtevecht.
Zij gaan, onder de bezielende lei-

ding van onze dirigent Jan Verhoef, weer heerlijk repeteren om
er met elkaar iets moois van te
maken. Ook wel eens in een mannenkoor mee willen zingen? Kom
gerust eens binnen lopen, zij zien
u graag. De repetities starten op
dinsdag 27 augustus om 20.00
uur in gebouw De Rank, Bernhardlaan 2 te Mijdrecht.

bij de Ontmoetingstuin. Nadat de
aanwezigen van de maar liefst 5
soorten verschillend gebak geproefd hadden was er ook weer
voldoende tijd om onder genot
van een drankje even met elkaar
een praatje te maken en elkaar
beter te leren kennen.
De High Tea was (en is) één van
de activiteiten die in 2019 vanuit
de Stichting Ontmoetingstuin Bijleveld rondom de Ontmoetingstuin georganiseerd worden.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Zondag 1 september van 13.0016.00 uur heten we iedereen
weer van harte welkom. De Tuin
Bram de Groote ligt in Uithoorn
op de hoek van de Boterdijk en
Elzenlaan. De toegang is gratis. U
kunt naar binnen via de zijingang
tegenover de werkschuur van
Landschap Noord Holland (Elzenlaan (nr 27). Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.
nen van Tympaan-De Baat, De
Voedselbank en Inloophuis ’t Anker. Het AKM zal beschikken over
een atelierruimte, met het voor
kunstenaars ideale noorderlicht.
Als op 2 september de teken- en
schildercursussen van seizoen
2019-2020 weer van start gaan,
dan zal dat al in het nieuwe gebouw zijn. Het huidige schoolplein zal worden omgebouwd tot
parkeerterrein. Speeltoestellen
worden verwijderd of verplaatst,
evenals een fietsenstalling. Het
parkeerterrein krijgt een gereserveerde plaats voor de vrachtauto van de Voedselbank en verder
zullen er plaatsen worden gecreeerd voor 30 auto’s en een aantal
fietsen. Het is de bedoeling dat
de gebruikers van het gebouw op
dit parkeerterrein gaan parkeren.
Het parkeerterrein is een publieke ruimte; ook buurtbewoners
kunnen er parkeren. Dat is vooral ‘s avonds en in de weekenden
relevant. Zoals in de gemeenteraad is besloten zal het gebouw
ook een publieke functie krijgen.
Bewoners van de wijk kunnen namelijk bij activiteiten worden betrokken. Dat is voor het eerst het
geval op Burendag, op 28 september. Het gebouw is dan voor
de buurtbewoners en andere belangstellenden opengesteld. Tijdens diverse festiviteiten zullen
op die dag de wijkbewoners met
de vier organisaties, die het gebouw gebruiken, kennis kunnen
maken.

Dansstudio Sietske
bestaat 5 jaar!

lessen en de musicalles ook ballet
aangeboden en, waar iedereen
het nu al over heeft; de Dance,
Dance, Clipdance lessen. Het concept is hetzelfde als in het tv-programma Dance, Dance, Dance,
Na 4 geweldige seizoenen staat lessen aangeboden. Voor volwas- waarbij de dansers de choreoDansstudio Sietske aan de start sen komen er naast de yoga ook grafie aanleren van een originevan het 5e jaar. Het eerste lus- danslessen in diverse niveaus. le videoclip van bijvoorbeeld Mitrum is al bijna een feit. Ook dit Voor de jongere dansers wordt chael Jackson, Lady Gaga of anjaar worden weer diverse nieuwe er naast de normale streetdance- dere grote artiesten!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 31.500
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Dansstudio Sietske zal ook dit seizoen meewerken aan diverse evenementen in De Ronde Venen.
Op die manier kunnen alle leerlingen deelnemen aan meerdere
optredens.
Voor de vier wedstrijdteams
staan daarnaast nog verschillende danswedstrijden op het programma, waarin zij gaan probe-

ren hun Nationale titel te verdedigen.
De kerstvoorstelling van dit jaar
zal geheel in het teken staan van
het vijfjarig bestaan.
De leerlingen van Dansstudio
Sietske kunnen niet wachten om
u te verbazen met hun talent en
zien u graag bij één van de optredens.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Wat mag er straks gebouwd worden in het Plassengebied?

College legt aangepaste bebouwingscriteria voor aan de raad
Vervolg van de voorpagina
Voorstel
Na analyse en in overleg met betrokkenen ligt het volgende bebouwingsvoorstel voor aan de
raad: In zone II mag maximaal
12% van een landdeel van een

kadastraal perceel bebouwd
worden. De besloten verblijfsruimte mag maximaal 35 m2 zijn.
Wel mag er een veranda/overkapping aangebouwd worden.
Het totale bouwwerk mag niet
groter worden dan 44 m2. In zone III mag maximaal 10% van een

landdeel van een kadastraal perceel bebouwd worden. De besloten verblijfsruimte mag maximaal 30 m2 zijn. Wel mag er een
veranda/overkapping
aangebouwd worden. Het totale bouwwerk mag niet groter worden dan
37,50 m2.

Besluit over fietspad langs het Oude
Spoor uitgesteld
De besluitvorming over de aanleg van een fietspad op de Oude
Spoordijk in Wilnis en Mijdrecht
is uitgesteld. Om een definitief
voorstel te maken is meer duidelijkheid nodig over de financiële aspecten van het project.
Met de aanleg van een fietspad
op de voormalige spoorbaan tussen Mijdrecht en Wilnis wil de
gemeente fietsgebruik stimule-

ren. Het Oude Spoor is nu in gebruik als wandelpad. Het beoogde fietspad is 3 meter breed. Zo
blijft er voldoende ruimte over
om te wandelen. Tussen wandelen fietsstrook komt een afscheiding in de vorm van beplanting.

echter nog niet voor de financiële aspecten. Er is nog geen duidelijkheid over de subsidiemogelijkheden door de provincie. Bovendien kan het bodemonderzoek
leiden tot extra kosten. Daarover
moet zekerheid zijn alvorens het
voorstel definitief kan worden gemaakt.

Financiële onderbouwing
Het ontwerp van het fietspad is
grotendeels gereed. Dat geldt Brede maatschappelijke

Historische Vereniging De Proosdijlanden 35 jaar

Gratis antiektaxaties door experts in
De Willisstee
Op 20 september a.s. bestaat de
historische vereniging ‘De Proosdijlanden’ 35 jaar. Als onderdeel
van het jubileum kan het publiek
19 oktober a.s. antieke kunst laten taxeren in de Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24, 3648VR te Wilnis.
Er zijn die middag twee experts
beschikbaar, bekend van het tv-

programma ‘Tussen kunst en
kitsch.’ Bas Hesselink taxeert boeken en afbeeldingen. Joseph Estié taxeert Europees porselein,
meubels en zilver. Naast de taxaties biedt de historische vereniging die middag extra informatie over haar werkgroepen genealogie, archeologie, monumen-

tenbeheer en het eigen documentatiecentrum aan de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Het geheel wordt omlijst door beeldpresentaties en muziek.
Aardewerk
Delfts aardewerk is de specialiteit
van Joseph Estié. Sinds 1983 is hij
beëdigd taxateur in antiquiteiten
en sinds 1990 directeur van Salomon Stodel Antiquités. Dat bedrijf handelt vooral in kunst uit de
periode 1580-1820: van schilderijen en meubels tot zilver en porselein uit Europa en China.
Prenten
Bas Hesselink is expert in taxaties
van boeken, prenten, gravures
en tekeningen. Wereldwijd staat
zijn antiquariaat FORUM bekend
om zeldzame oude exemplaren.
Sinds 2000 werkt zijn zoon Laurens met hem samen. In 2008
heeft Laurens de dagelijkse leiding overgenomen. Bij het grote publiek zijn vader en zoon bekend van het tv-programma ‘Tus-

CDA gaat voor meer ‘speelplekken’
in de wijk en Rookvrij!
Speelplekken in de wijken zijn
fantastische ontmoetingsplekken voor jong en oud, als je elkaar kent dan zorgt dat voor een
fijne wijk om in te wonen. Voor
CDA De Ronde Venen een belangrijk onderwerp. Het is fijn om
te weten dat buren er voor elkaar
zijn, voor ouderen om een boodschapje te doen of voor kinderen
om een oogje in het zeil te houden.

lei fitness apparaten zijn voor ouderen. Een prima mix dus voor
de speelplek van 2019. Uiteraard met gezellige bankjes waar
je even kunt zitten om uit te rusten of gewoon je kinderen in de
gaten te houden. Voor het CDA
is het belangrijk dat er goed
naar de bestaande speelplekken
wordt gekeken. Simone Borgstede legt uit: “Juist ook in de nieuwe wijken in onze gemeente is er
een kans om dit soort speelplekSpeelplekken voor jong en oud ken te maken. Maar ook in anLeuk is dat er tegenwoordig niet dere wijken is het belangrijk om
alleen speeltoestellen zijn voor aandacht te geven aan het onkinderen maar dat er ook aller- derhoud en vernieuwing van de

speelplekken. Jarenlang zijn deze plekken een beetje verwaarloosd, door ze nieuw leven in te
blazen zorgen we gelijk dat kinderen en ouderen meer bewegen. En dat dat goed is weten we
allemaal, aldus Borgstede. Het is
belangrijk dat inwoners niet passief afwachten wat de gemeente in hun wijk doet. Door zelf actief te zijn, kunnen de inwoners
hun wensen duidelijk kenbaar te
maken en veel meer in hun buurt
proberen te bereiken.”
Rookvrij
“Als je buiten bent op zo’n speel-

Handhaving
Verschillende
bebouwingsvarianten zijn nader onderzocht op
hun effecten op het gebied. Kort
gezegd: meer bebouwing toestaan, betekent een minder grote opgave voor handhaving, maar
een grotere compensatie voor natuur en landschap. De vraag is vervolgens waar de voorkeur naar
uit gaat. Dit is tijdens een bijeenkomst besproken met gebruikers,
bewoners, belangenorganisaties,
ondernemers en raadsleden. Daaruit bleek dat de meeste betrokkenen liever compenseren met natuur dan fors inzetten op handhaven, dat gemeente en legakkereigenaren samen verantwoordelijk zijn voor natuurcompensatie en dat bebouwingsmogelijkheden zo ruim mogelijk zijn ook al
betekent dat een grotere natuurcompensatie. Uit een vervolganalyse bleek vervolgens dat een bebouwingspercentage van 12% het
maximaal haalbare is. Bij hogere bebouwingspercentages wordt
de verplichte natuurcompensatie
te duur en past niet in het plangebied. Bovendien tast bebouwingpercentage de identiteit Plassengebied aan en past niet in provinciaal beleid. Tot slot is bij een hoger bebouwingspercentage te
weinig ruimte voor parkeren.

Behoud het oude spoorprotestwandeling
Zondag 1 september 2019 wordt
om 12.00 uur de Behoud-Het-Oude-Spoor-Protest-Wandeling gehouden. Inwoners van De Ronde
Venen en belangstellenden daarbuiten zijn uitgenodigd mee te
lopen. De wandeling wordt georganiseerd door de actiegroep
Geen Fietspad(Asfalt) op het Oude Spoor in samenwerking met
de vereniging van wandelaars,
TeVoet. Zij willen hiermee de aandacht vestigen op het belang van
het behoud van het natuurwandelpad op de oude spoorbaan
tussen de Rondweg in Mijdrecht
en de Begraafplaats in Wilnis.

levert. Kortom: De Gemeente wil
aan zijn bewoners een fietspad
aanbieden waar geen behoefte aan is, maar anderzijds een
natuurwandelpad afnemen dat
men graag wil behouden. Voor
TeVoet vormt het traject op de
Oude Spoorbaan een deel van
enkele kwalitatief hoogwaardige rondwandelingen over onverharde paden, zoals de Demmerikroute en de Spoordijkroute,
waarbij Mijdrecht als vertrek- en/
of eindpunt dient. TeVoet heeft
zich in 2012 samen met inwoners
van De Ronde Venen met succes
ingezet voor het behoud van de
Oude Spoorbaan als wandelpad
vanaf Vinkeveen richting Demmerikse Kade. In 2003, was TeVoet betrokken bij het bewandelbaar maken van dit gedeelte door
het plaatsen van twee noodbruggen over de Ringvaart en de Veldwetering.
De Behoud-Het-Oude-Spoor-Protest-Wandeling start vanaf het
Raadhuisplein in Mijdrecht, om
12.00 uur. De Actiewandeling
zal, via het wandelpad achter de
brug rechtsaf, bij de Rabobank de
Oude Spoorbaan op gaan tot de
N212 en terug. U kunt ook verder lopen en een langere wandeling samen met leden van TeVoet.
Zorg dat u erbij bent!

Actiegroep
De actiegroep heeft eind juli jl.
een petitie tegen een fietspad
op het Oude Spoor, ondertekend
door bijna duizend belanghebbenden een de gemeente aangeboden, met een uitvoerige
schriftelijke onderbouwing. Tevens zijn leden van de actiegroep
in gesprek gegaan met Raadsleden van verschillende politieke
partijen. De actiegroep wijst erop dat het fietspaden-netwerk
in de gemeente op verschillende
plaatsen onveilig is en dringend
betrokkenheid
Het voorstel voor het fietspad kan verbetering behoeft, terwijl een
op brede belangstelling van in- fietspad op de Oude Spoorbaan
woners rekenen. De vele reac- daar geen positieve bijdrage aan
ties – zowel van voor- als tegenstanders – worden in het voorstel
meegenomen. Wethouder Alberta
Schuurs: “De aanleg van het fietspad op de voormalige spoorbaan
leeft sterk in de gemeente. Een solide onderbouwing van de financien is een voorwaarde om een wel- In de week van de Alfabetise- Ria Zijlstra: ,,Dat vinden wij als geoverwogen voorstel aan de raad ring (9 tot en met 15 september) meente erg belangrijk, want onte kunnen voorleggen” Naar ver- houdt het Taalhuis in Uithoorn ze samenleving wordt sterker als
wachting kan het definitieve voor- een Taalfestival op dinsdag 10 iedereen kan meedoen. Alles bestel voor het fietspad in november september. Locatie is de biblio- gint namelijk met taal: contact
theek in Uithoorn aan de Dorps- met anderen, dingen begrijpen,
2019 alsnog naar de raad.
straat 43. Wethouder Ria Zijl- de eigen wensen kenbaar mastra opent het festival. Het wordt ken, zaken zelfstandig regelen.”
een avond met ta(a)lrijke optre- Iedereen die interesse en affinidens. Zo is Aalsmeerse dorps- teit heeft met taal is uitgenodigd
dichter Marcel Harting aanwe- om het Taalfestival bij te wonen.
zig om samen met de aanwezi- Aanmelden voor dit Taalfestival is
gen een gedicht te maken. Ieder- niet nodig. Het festival op 10 sepeen kan meedoen aan ‘De Slim- tember is van 19 tot 21.30 uur.
ste Taalmens’, gepresenteerd Wie nog vragen heeft, kan condoor oud-docent Nederlands van tact opnemen met Claudia Pranhet Alkwin kollege Carel Nieber. ge van het Taalhuis via c.prange@
Ook kan er worden meegezon- stdb.nl of 0297-230280. Prangen met het Nederlandse lied on- ge: ,,Wellicht besluiten mensen
der begeleiding van zangdocent na deze avond een steentje bij
Ireen van Bijnen en Anton Furnée te willen dragen aan de bestrijop de piano. De avond wordt af- ding van laaggeletterdheid. Nieusen kunst en kitsch’, net als Jo- gesloten met een verrassingsop- we taalvrijwilligers zijn altijd weltreden van een landelijk beken- kom.”
seph Estié.
de taalkunstenaar, die de aanwezigen meeneemt in zijn uitleg Wethouder Ria Zijlstra.
Waardebepaling
Wie een of meerdere bijzondere hoe taal en communicatie zijn inobjecten in huis heeft, wil er vast gezet in een meesterlijke Engelse
een deskundige naar laten kijken. komedie.
In De Willisstee is het op 19 oktober mogelijk om zelf (vermoede- Het Taalhuis
lijke) kunstschatten te tonen en Het Taalhuis, een samenwerom meer informatie te krijgen kingsverband van de gemeente
over een inschatting van de waar- Uithoorn, bibliotheek Amstelland
de. Wie dat wil, kan zich aanmel- en Tympaan-De Baat, zet zich in
om meer mensen de kans te geden via info@proosdijlanden.nl
De experts zullen tussen 14.00 ven om ook op latere leeftijd been 16.00 uur objecten taxeren. ter te leren lezen, schrijven, rekeDe zaal is open voor publiek van- nen en omgaan met de compuaf 12.30 uur. Belangstellenden ter of smartphone. Wethouder
zijn ook van harte welkom als publiek, zonder voorwerpen om te
voorzieningen passen in de wijk. Borgstede namens het CDA vralaten taxeren.
Kijk voor meer informatie op: Natuurlijk moet er ook serieus gen gesteld hoe alle speelplekgekeken worden naar de speel- ken zo snel mogelijk rookvrij gewww.proosdijlanden.nl
plekken in de al langer bestaan- maakt kunnen worden. “Eigenlijk
de wijken. Wellicht past dat goed zou iedereen daaraan uit zichzelf
en ontmoetingsplek dan hoort bij het houden van een zogehe- kunnen bijdragen, maar dat blijkt
daar een rookvrije, buitenlucht ten wijkschouw.” Inmiddels heeft helaas nog niet vanzelfsprekend.”
bij. Geen sigaretten waar kinderen zich aan kunnen branden, of Samen spelen op een rookvrije speelplek. Als het aan Simone Borgstede,
die ze in hun mond kunnen stop- CDA De Ronde Venen ligt moet dat zo snel mogelijk geregeld worden.
pen. Alleen maar frisse lucht om
in te ademen. Het is belangrijk
dat kinderen van jongs af aan een
gezond voorbeeld zien, zodat de
kans kleiner is dat ze later ook
gaan roken.” “Komende maand
praten we in de gemeenteraad
o.a. over de woonvisie. Het CDA
zal nadrukkelijk aandacht vragen
voor het implementeren van generatie-proof speelplekken bij
nieuw te realiseren woningbouw.
Dit past helemaal bij de nieuw in
te voeren Omgevingswet, waar
niet alleen naar bouwen van woningen wordt gekeken maar ook
naar wat voor soort wijk men
bouwt en wat er allemaal voor

Taalfestival tijdens de Week
van de Alfabetisering

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het dorpsfeest, onuitroeibaar
en een jaarlijks evenement

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

De Genua depressie
Voor depressies moet de blik
vrijwel altijd naar het westen gericht zijn, richting oceaan. Hier ontstaan ze en richten hun peilen vaak naar het
oosten, op Europa. Toch zijn
er ook depressies, die vanuit het oosten, tegendraads,
ons land kunnen binnenkomen, al komt dat maar weinig voor. Ze worden retrograde depressies genoemd.
Het was Wilhelm Jacob van
Bebber, een Duitse meteoroloog, die de trekbanen van de
Europese lagedrukgebieden
(depressies) eind 19e eeuw
in kaart bracht. Daarbij onderscheidde hij vijf hoofdbanen en enkele zijtakken. Alle zijn ze in onbruik geraakt,
op één uitzondering na: de
Vb (5-b) trekbaan, die voortkomt uit de beruchte Genua depressie. Dat is een begrip in
de meteorologie. Het begint
allemaal met een Atlantisch
koufront dat over Frankrijk
zuidoostwaarts trekt. Aangekomen boven de Middellandse Zee neemt het van polaire
lucht voorziene koufront veel
warmte en vocht op van de
Middellandse Zee. Ter hoogte
van de Italiaanse stad Genua
vindt er depressie-ontwikkeling plaats, waaruit het Genua
Diep ontstaat. De gebergten
van Noord-Corsica (tot ruim
2700 meter hoog) belemmeren vaak de oostwaartse verplaatsing, waardoor het lage druk systeem, dat vooral
in de bovenlucht goed is ontwikkeld, genoodzaakt is een
noordoostelijke of noordelijke koers aan te houden.
De verplaatsingssnelheid is
gering. Om die reden kan
het urenlang doorplenzen
met een flinke intensiteit.
Bij de meest voorkomende
koers, die naar het noordoosten, worden delen van Duitsland, Italië, Tsjechië en Polen aangedaan. Is de koers
meer naar het noorden gericht, dan is vooral Duitsland de klos. Niet uit te sluiten is dat het oosten van Nederland ook nog wat van de
neerslag meekrijgt. Bij deze koers zien wij vaak dat het
laag in Zuid-Zweden belandt.
Hopelijk wordt de komende
septembermaand geen kopie
van september 2001. Die was
zeer nat met in Mijdrecht
180 mm neerslag. Normaal
voor de herfstmaand is 70
mm. Er viel een aantal dingen
op, te weten: de maand telde in Mijdrecht maar één droge dag, de hoogste temperatuur overdag bleef hier al steken op 22,4 graden ; er konden slechts drie warme dagen van 20 graden en meer
worden opgetekend en ondanks de vele regen kwam
de barometer niet onder de
1000 hPc, maar ook niet boven de 1020 hPc. Zo’n gering

verschil in luchtdrukuitersten
komt in september zelden
voor. Normaal liggen de uitersten deze maand tussen 995
en 1030 hPc. Een retrograde
depressie maakte het deze
maand nog interessanter. Te
meer daar er sprake was van
twee kernen. Een aparte kern
trok op de 17e van Zuid-Zweden via ons land naar België.
De hoofdkern trok de 18e via
Polen naar ons land en bleef
vervolgens tot de 20e op zijn
plek. Met name in delen van
Zuid-Holland en Utrecht viel
langdurig matige tot zware regen. In Hoek van Holland viel in 21 uur 107 mm
neerslag. In het Westland
ontstond omvangrijke waterschade. In Mijdrecht regende het op de 19e 14 uur
lang en er viel 25 mm neerslag. De temperatuur kwam
die dag niet hoger dan 11,7
gr. Op de 21e trok de opvullende depressie naar Denemarken, om vervolgens op de
23e opnieuw over ons land
naar het zuidwesten te trekken . Ook september 1984
was een natte, koude en sombere maand met in Mijdrecht
een neerslagsom van 193
mm. In deze maand was de
koers van de Genua depressie wel zeer ongebruikelijk,
namelijk naar het noordwesten, richting Nederland. De
weerdiensten verkeken zich
enigszins op de koers en activiteit van het systeem. Zij trok
niet in de richting van Polen,
naar het noordoosten,maar
had belangstelling voor Nederland. Bovendien werd de
storing omvangrijker en zorgde zelfs in de lager gelegen
delen van Zwitserland voor
sneeuw. Het ermee samenhangende
neerslaggebied
breidde zich over heel Nederland uit. Langdurige en zware regenval was het gevolg.
In de periode 6 tot en met 9
september viel in Zuid-Limburg 78 mm regen.
Het regende hier 51 uren
lang. Mijdrecht tapte in diezelfde periode 47 mm af. Het
zijn twee voorbeelden van
Genua depressies die in elke maand kunnen voorkomen. Gemiddeld ontstaan
er 2 à 3 in een jaar. Met deze augustusmaand mogen
wij erg tevreden zijn wat betreft de temperatuur: op vele dagen een maximum vóór
in de twintig graden, typisch
Hollands zomerweer. Alleen
op de 13e bleef de temperatuur overdag met 19,1 gr. net
daaronder.
Het afgelopen weekend
weer tropisch warm met in
Mijdrecht op zaterdag 31,3
gr en op zondag 32,9 gr. Met
nog een paar dagen te gaan
is in Mijdrecht 114 mm zomerneerslag gevallen tegen
195 mm normaal.

doorn in het oog van de optochtdeelnemers die vooral een groot
verantwoordelijkheidsgevoel van
nostalgie en traditie koesteren.

Jullie drinken veel pils tijdens de
optocht? Is dat niet gevaarlijk?
en alle werkzaamheden lijken om de kar maken, dat maakt het Even volgt een stilte, dan volgt
ongestructureerd plaats te vin- uitwerken van een idee niet echt hard gelach: “Tja, een kermisopden, toch zie je het eindresultaat eenvoudig”, aldus iemand die ge- tocht zonder bier, dat kan gesteeds dichterbij komen. Iemand zien de laag eelt op zijn handen woon niet!”, zegt de kleinste van
van de schilderploeg legt zijn rol- duidelijk niet in de schildersploeg het stel. De rest valt hem bij: “Het
ler opzij en doet een rondje bier: zit. “Verder valt het wel mee, het zou inderdaad erg gek zijn, geen
“Ook een biertje, meneer de jour- is denk ingewikkelder om alles te bier op de kar, maar de jongeren
onder de 18 moeten wel, dus we
nalist?”. Ik pak het flesje dat vol organiseren dan mee te doen.”
stof zit aan en omdat de heren het Het is inderdaad een landelijke mogen niet klagen denk!?”. Na
werk even lijken neer te leggen, is trend: De bouwers van praalwa- weer een korte stilte pakt langhet tijd om wat vragen te stellen. gens en de organistatie krijgen zaamaan iedereen het werk weer
steeds meer te maken met regels. op. Dan roept de grootste van
Ongelukken, zowel kleine als gro- de groep met een Kwakels acWat is jullie drijfveer om hier elke
te, in soorgelijke optochten of cent, terwijl hij de lege flesjes in
week weer zoveel tijd in te steken?
Even kijken de heren elkaar aan. evenementen zorgen voor een een bierkrat zet: “Joh, dan drinken
“De eerste plaats halen! En gezel- steeds grotere en complexere re- we toch gewoon wijn!”. De kermiligheid en een biertje drinken na- gelgeving. Deze regels komen soptocht in de Kwakel is dit jaar
tuurlijk”, vertelt de eerste; “..maar voornamelijk van gemeentes op 3 september; meer informatie
een podiumplek is eigenlijk al en verzekeraars en zijn vaak een vindt u op polderfeest.nl.
tof genoeg.”, vult de ander snel
aan. Het is mij al snel duidelijk dat
meedoen belangrijker is dan winnen, maar dat de hoofdprijs toch
wel een zeker statussymbool in
het dorp is.

Dorpjes; behalve gezelligheid
en een groot ‘ons kent ons’ gevoel, hebben ze vaak één overeenkomt: het dorpsfeest. De bevolking van een gemiddeld dorp
kijkt er vaak het hele jaar al naar
uit. De rest van de inwoners zijn
ondertussen wekelijks bezig met
de organisatie. Zo ook in De Kwakel, een dorpje met bijna 4000 inwoners, waar het ‘Polderfeest’ nog
maar net is afgelopen, is het alweer tijd voor de maar liefst 67ste
editie van het grootste evenement in het kleine maar gezellige dorp De Kwakel: de Kermisoptocht. Net onder de rook van Amstelveen ontmoet ik een groep
enthousiaste ‘bouwers’ die druk
doende zijn met de bouw van
hun praalwagen, of gewoon ‘kermiskar’ zoals het hier genoemd
wordt. Het thema van de kar mogen we niet publiceren in verband met de concurrentie, want
in totaal doen er ruim 40 groepen
mee, wat het totaal aantal deel- Zijn er speciale eisen om mee te
nemers op zo’n 1400 brengt. Er is mogen doen?
geen hiearchie in de bouwgroep “We moeten sinds kort een hek

Lia

(64 jaar)

Muziekvereniging KnA is een
project begonnen voor 40,
50 en 60 plus. Het KnA orkest
hoort erg vaak na een concert
opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk
om ook een instrument te
kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind
nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog
een instrument te leren
spelen
- Ik zou het wel willen, maar
het lijkt me zo moeilijk om
noten te leren lezen
De praktijk wijst echter uit dat
op latere leeftijd een instrument leren bespelen nog heel
goed kan. Het is bovendien
een hobby die je op je eigen
tijd en tempo kunt beoefenen. Vanaf een jaar na de start
kan je ook mee gaan spelen
in een leerlingenorkest waar
mensen van alle leeftijden in
meespelen. Sociaal gezien is
het dus ook heel erg leuk om
te doen.

orkest, ik speel ook nog met
een klein groepje thuis en dan
nog zelf oefenen.
De lessen gaan goed en ik
speel mee in het leerlingenorkest.
Je leert bij het orkest met de
dirigent te spelen, naar de
aanwijzingen die hij geeft en
met andere muzikanten samen te spelen en te luisteren.
Ik voel me prettig bij de vereniging, je kunt een instrument huren en de begeleiding van KNA is goed.
Ik ga zeker door met de muzieklessen en wil ook andere mensen stimuleren en aanraden om het project te gaan
proberen.
Ik ben op een andere manier
naar muziek gaan luisteren
en het heeft gezelligheid met
mede muzikanten gebracht.
Over het KnA Middelbare
Muziek Meester project
Het Middelbare Muzikale
Meesters project duurt 20 lessen. In de eerste 20 lessen, die
tegen gereduceerd tarief worden gegeven voor KnA en de
conservatorium geschoolde
muziekdocenten, leer je de
basis van muziek lezen en kan
je een eenvoudige melodie
spelen op het gekozen instrument. We geven dan een concert samen met het KnA orkest, waardoor de leerlingen
ervaren hoe het is om in een
orkest te spelen, ook al is het
nog een betrekkelijk eenvoudige partij.

Deze week een interview Lia
Wapstra, 64 jaar jong en vorig jaar begonnen met het
leren bespelen van een muziekinstrument. Lia heeft
gekozen voor de Klarinet.

Welke instrumenten kunnen worden geleerd?
In het KnA orkest zoeken we
mensen die een blaasinstrument willen leren bespelen
zoals Tuba, trombone, klarinet, trompet, hoorn, saxofoon, hobo, dwarsfluit, etc.

Ik vond het altijd jammer dat
ik nooit iets met muziek gedaan had, en toen hoorde ik
van het project van de Middelbare Muziek Meesters en
dacht dat is mooi om het te
gaan uitproberen, je bent
blijkbaar toch nog niet te oud
om te beginnen.
Het is na uitproberen op de
introductieavond de klarinet
geworden.
Het was in het begin moeilijk om er geluid uit te krijgen maar het ging al snel
steeds beter!
Ik maak er wel veel tijd voor
vrij; muziekles, leerlingen-

Meer informatie
Op maandag 16 september
om 20:00 uur is er een informatieavond georganiseerd
over het Middelbare Muziek
Meester project. U kunt u via
de email opgeven om langs te
komen door een email te sturen naar kna.opleidingen@
gmail.com. U krijgt dan aanvullende informatie toegestuurd en op de avond zelf
kunt u horen hoe het anderen
is vergaan, alle instrumenten
bekijken, vasthouden en proberen te bespelen om te zien
of een instrument bespelen
iets voor u is!

LEZERSPOST

Open brief aan het college van
B en W van De Ronde Venen
Zoals u waarschijnlijk weet is namens een grote groep bewoners bezwaar gemaakt tegen de
bouw van het Sporthuis in Abcoude, nabij het station Abcoude. Ook is een procedure voor
het aanvragen van een voorlopige voorziening gevoerd. Het
gaat ons er daarbij niet om dat
wij tegen het bouwen van het
Sporthuis op zich zijn, maar
bezwaar hebben tegen de inbreuk op ons leef, en woongenot, doordat de nu reeds bestaande parkeeroverlast in onze buurt door het operationeel
worden van het Sporthuis verder vergroot wordt voor ons die
nabij het station wonen.
Op basis van de in opdracht van
de gemeente opgestelde rapporten die met gemeenschapsgeld werden betaald, rapporten die naar onze stellige overtuiging de werkelijkheid geweld
aan doen, is de procedure voor
een voorlopige voorziening afgewezen. Een belangrijk argument van de rechter was dat wij
niet hebben kunnen aantonen
met een rapport dat de cijfers
van de eerdere namens de gemeente uitgevoerde onderzoeken gedateerd en/of onvolledig
en/of onjuist waren. De conclusie dat 12 extra parkeerplekken
in totaal voor het gehele Sporthuis voldoende zouden zijn om
in de parkeerbehoefte van alle gebruikers van het nieuwe
Sporthuis straks te voorzien, zijn
voor ons als omwonenden onbegrijpelijk gezien de dagelijks
praktijk waarmede wij bij onze
woningen nu reeds worden geconfronteerd en wel dat er nu al
sprake is van parkeeroverlast.
Pasrkeerproblemen
Gezien deze parkeerproblematiek en de voorziene parkeerellende die het Sporthuis na gereedkomen verder met zich
gaat brengen zijn wij genoodzaakt naar de Raad van State te
gaan en beroep in te stellen.
In deze procedure zullen we
moeten aantonen dat die 12 extra aan te leggen parkeerplaatsen t.b.v. het Sporthuis gezien
de nu reeds bestaande overlast
beslist niet voldoende zijn om
nog verdergaande overlast ook
’s avonds, en ook in het week-

end, te voorkomen. Overigens
is in de rapporten die u aan de
rechter heeft overgelegd niets
te vinden, niets opgenomen
over de parkeeroverlast in het
weekend en in de avonduren en
evenmin m.b.t. de momenten
wanneer in Amsterdam ZuidOost concerten en/of voetbalwedstrijden plaatsvinden .
Het komt ons voor dat het correct meenemen van al dit soort
zaken in een nieuw uit te voeren
onderzoek moet worden meegenomen, en n.a.v. de uitkomsten van zo’n nieuw rapport samen mede met ons bewoners
moet worden gezocht naar een
voor alle partijen goede oplossing. Dat dit de voorkeur heeft,
een dergelijke “samenwerking”
boven het geheel doorlopen
van een procedure bij de Raad
van State. Niemand ook tegen
zo’n oplossing zou kunnen zijn.
Partijen daar juist naar zouden
moeten streven!
Nieuw onderzoek
Het doen van een nieuw – volledig- onderzoek door een door
ons daartoe dan aan te zoeken
bureau kost geld en daarom benaderen wij u. De eerdere onderzoeken, uw onderzoeken
voor dit burgeriniatief van het
Sporthuis, zijn gedaan met gemeenschapsgeld, geld ook van
ons als omwonenden van het
stationsgebied Abcoude. Het
lijkt in dat verband dus ook correct dat voor ons “burgeriniatief
“inzake het beschermen van ons
woon- en leefklimaat en het tegengaan van parkeeroverlast ingevolge de verwezenlijking van
dat andere burgeriniatief , het
Sporthuis, gelden door u ter beschikking worden gesteld. Dat
is dan ook het verzoek dat wij
u hierbij doen. Een logisch verzoek ook zo menen wij!
Net als wij wilt u toch ook cijfers die op voldoende draagvlak
van een ieder kunnen rekenen.
In ons belang, maar ook in het
belang van het Sporthuis en alle inwoners van deze gemeente.
Namens vele omwonenden
van het station Abcoude
A.W. Mulders
L. Limonard
G. Roelofs

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Snelheidsverhoging A2: ten koste van de volksgezondheid, natuur en klimaat

Met lobby wil De Ronde Venen
verkeersbesluit van minister voorkomen
vincie en Rijk om dit besluit te
voorkomen.
Wethouder Kiki Hagen: “Een snelheidsverhoging naar 130 km/uur
vind ik onbegrijpelijk.
Een snelheidsverhoging doet
niet alleen de positieve effecten
van stil asfalt grotendeels teniet,
het heeft ook negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, tast
de omliggende natuurgebieden
verder aan en staat haaks op de
klimaatdoelstellingen van de gemeente en van Nederland. Ik ga
ervan uit dat de minister dit inziet.”

Rijkswaterstaat (RWS) werkt momenteel aan het groot onderhoud van de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel.
Daarbij brengt RWS stiller asfalt
aan. De verwachting is dat de minister van Infrastructuur en Water na de werkzaamheden de

snelheid overdag gaat verhogen.
Daarvoor moet een Verkeersbesluit worden genomen. Een snelheidsverhoging doet de positieve effecten van stil asfalt grotendeels teniet. De gemeente is onder meer daarom tegen de snelheidsverhoging en lobbyt bij pro-

Stikstof
Bij de verhoging van de snelheid neemt de neerslag van stikstof toe. Te veel stikstof is schadelijk voor verschillende planten
en dieren. Daarom zit er een limiet aan de toegestane uitstoot
en neerslag van stikstof. Het Programma Aanpak Stikstof was gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd

economische ontwikkeling mogelijk. Door het te veel aan stikstof in natuurgebieden omlaag
te brengen bood het PAS ruimte
aan nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten. Grote projecten
hadden daarbij voorrang op lokale ontwikkelingen.
Met de uitspraak van 29 mei 2019
heeft de Raad van State dit programma ongeldig verklaart. Natuur- en milieuorganisaties hadden de zaken aangespannen, omdat ze het onterecht vinden dat
de Nederlandse overheid ervan
uitgaat dat de stikstofneerslag
in Nederland zal afnemen en bedrijven daarom nu alvast mogen
uitbreiden. Raad van State stelde
deze organisaties in het gelijk.
De gemeente De Ronde Venen
vraagt de provincie Utrecht per
brief de gemeente te steunen in
het verzet tegen de voorgenomen snelheidsverhoging.
Stichtse Vecht heeft deze brief
mede ondertekend en wacht het
lobbyproces af.

Repair Café Uithoorn
start weer
4 September start in Uithoorn
weer het repair Cafe. E zullen en
12 tal vrijwilligers, zullen weer
met alle genoegen elke inwoner
van Uithoorn en omgeving met
kapotte, maar voor u nog steeds
waardevolle, spullen of met brandende vragen over hoe dit of dat
op te lossen helpen.

De reparatie pogingen in de komende maanden( t/m juni 2020
) vinden plaats op : De 1e en
3e woensdag van de maand in
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59 en de 2e woensdag in Oude Raadhuis, Marktplein 2a. Aan
de “beach”-vlag kunt U zien, dat
ze er zijn.

Genieten van de Huaiyangkeuken bij Jason Asian Cuisine
in Uithoorn
De Huaiyang-keuken, een van
de “Vier Grote Tradities”, is een
van de culturele kroonjuwelen
van het land, maar in het westen nog weinig bekend. De Huaiyang-keuken is de culinaire traditie in de regio’s rond
de benedenloop van de rivieren Yangtze en Huaihe, met
de nadruk op de steden Huai’an, Yangzhou en Zhenjiang.
Yangzhou werd gesticht in de
vijfde eeuw voor Christus. Het
was de zuidelijke hoofdstad
van China tijdens het bewind
van keizer Yang in de Sui-dynastie (581-618 na Christus). Onder zijn heerschappij bloeide
Yangzhou als een knooppunt
van innovatie en vooruitgang.
Keizer Yang beval dat de delen
van het Grand Canal moesten
worden verbonden om de langste kunstmatige rivier ter wereld met een lengte van 1.776
kilometer te graven. Het kanaal, dat Hangzhou in het zuiden met Beijing in het noorden
verbond, voorzag de keizers die
in Beijing woonden van graan,
voedsel en andere producten
die nodig waren om hun leger
en hof te onderhouden. Parallel
aan het kanaal liep een keizerlijke weg met postkantoren, die
via een koerierssysteem onderling verbonden waren.
Het is aan dit kanaal en de geografische locatie van Yangzhou
te danken, dat de stad zijn welvaart voor 1200 jaar behield.
Gelegen in het noordelijke deel
van Jiangsu, op de kruising van
de rivieren Yangtze en Huaihe
(die beide door de stad zelf lopen), is de stad gelegen in het

Zanggroep “MUSICA”
gaat er weer voor!

centrum van de Jianghuaivlakte, een van de meest vruchtbare landbouwgebieden in China.
Deze agrarische krachtpatser
voorzag het land van een rijke
overvloed aan voedsel: rijst, tarwe, maïs, sorghum, katoen, pinda’s, raapzaad en thee en produceerde vele soorten fruit, vis
en zijderupsen.
In een door Li Bai (701-762 AD),
een van de beroemdste dichters van China, geschreven gedicht illustreren deze aangrijpende woorden het historische
belang van Yangzhou.
De gouden eeuw
van Yangzhou
Je hebt me achtergelaten, oude
vriend, op het gele kraanterras
Onderweg voor een bezoek aan
Yangzhou in de mistige maand
met bloemen
Je zeil, een enkele schaduw,
wordt één met de blauwe lucht,
Tot nu toe zie ik alleen de rivier,
op weg naar de hemel.
De Huaiyang-keuken
Wenlou krabsoep dumplings
Het is een van de meest populaire en prestigieuze kookstijl
in China en wordt vaak geserveerd tijdens officiële staatsbanketten, georganiseerd door
de Chinese centrale overheid,
bijvoorbeeld tijdens het banket voor de bezoekende Amerikaanse president George W.
Bush in 2002. Het meest opvallende was dat het in 1949 de
gekozen keuken was voor het
eerste staatsbanket van China,
en het blijft de keuken bij uitstek tijdens elk diner voor inter-

nationale staatshoofden. Deze
staatsuitwisselingen zijn niet alleen politiek; het zijn ook culturele uitwisselingen. Via de keuken kunnen ze hun Chinese cultuur laten zien. Bij de voorbereidingen van een bezoek moeten ze een manier bedenken
om de gedeelde culturen van
het westen en China via de keuken te laten zien hoe de twee
culturen elkaar kunnen aanvullen. Toen de voormalige Franse president Jacques Chirac in
het begin van de jaren 2000 in
China werd verwelkomd, werd
er naast het traditionele Lions
‘Head-gerecht van varkensgehaktballetjes, beschouwd als
een van de belangrijkste nationale gerechten en geserveerd
bij elk banket, ook nieuwe fusion-gerechten gecreëerd om
de symbiotische relatie van de
twee landen te vertegenwoordigen. Door bijvoorbeeld zoete
broodjes uit Yangzhou te combineren met Franse stokbroden, ontstond een mooie weergave van het Franse en Chinese
partnerschap.
De vier keukens die deel uitmaken van de ‘Vier Grote Tradities’
van China verschillen erg van
elkaar. De keuken van Huaiyang is licht en gebruikt, omdat
het in de buurt van de Yangtzerivier is, veel zeevruchten uit
de rivieren en meren, terwijl
andere keukens sterkere smaken hebben en erg kruidig kunnen zijn. De meest gerenommeerde gerechten zijn de grote Lions’ Head gehaktballen, gestoofde vissenkop, gestoomde krab en Yangzhou gebakken rijst - de meeste van deze
gerechten hebben kippensoep

als basis, een essentieel onderdeel van Huaiyang Cuisine.” De
smaak van de Huaiyang-keuken
is licht, fris en zoet en de presentatie is subtiel elegant. Het
benadrukt de frisheid, het uitstekende vakmanschap, de elegante vorm en de rijke cultuureigenschap. De traditionele Huaiyang-keuken heeft delicate
snijtechnieken, waarvan vooral
de meloen snijtechniek bekend
is. Typische kookmethoden van
de Huaiyang-keuken zijn stoven, stoven, stomen, snel frituren, roerbakken en beitsen met
wijnsaus. In de Huaiyang-keuken worden grote ballen met
krabvlees, bekend als leeuwenkop of shizitou in het Mandarijn, gestoofd. De Huaiyangkeuken biedt ook Yangzhou-gebakken rijst, die net zo beroemd
is als het Westmeer. Een populair gerecht is Wansan “acht
kommen”, genoemd naar Shen
Wansan (1330-1376), de rijkste man in de zuidelijke regio’s
van de Yangtzerivier tijdens de
Mingdynastie (1368-1644). Dit
gerecht maakt deel uit van de
Suxi-keuken, een van de takken
van de Huaiyang-keuken en is
zeer gewild in Suzhou en Wuxi.
Ook Wuxi gemarineerde spareribs, ontstaan in de Qingdynasty, is een specialiteit in Wuxi, samen met Liangxi krokant gebakken paling. Een ander beroemd gerecht uit de omgeving
is eekhoornvis, een gerecht bereid in de vorm van een eekhoorn.
Bij Jason Asian Cuisine in Uithoorn kan men genieten van
zijn fusion gerechten, maar ook
van gerechten uit de traditionele Chinese keuken.

Na een welverdiende vakantieperiode van enkele weken begint
zanggroep “MUSICA” op 4 september weer met de repetities.
Uitgerust en vol nieuwe energie
oefenen zij dan weer, onder begeleiding van hun pianist, de liederen die zij tijdens hun eerste
concert zullen zingen. Het eerste concert, welke bijna traditiegetrouw, zal worden gegeven
in woonzorgcentrum; “het Hoge
Heem” in Uithoorn.
Het zorgcentrum, dat al jaren de
thuisbasis is van deze zanggroep
en waar wekelijks op woensdagavond de repetities plaatvinden.
Na dit optreden heeft “MUSICA”
tot eind december al vele aanvragen voor concerten in diverse zorg- en verpleeginstellingen.
Binnen en buiten de regio. De
zanggroep bestaat uit een twintigtal dames en heren die zich
met veel plezier inzetten om ouderen een prettige middag of
avond te bezorgen. Naast een
aantal solo- en koorstukken uit
bekende operettes kent het programma ook Nederlandstalige
liederen waarbij het meezingen
van en door de ouderen zeer gewaardeerd wordt. Ook de presentatie van “MUSICA” verdient enige

aandacht. De groep presenteert
zich bij elk optreden in kleurrijke Oostenrijkse kleding. Hierdoor krijgt het geheel een vrolijk
karakter. Men waant zich op een
Tiroler terras waar toevallig een
koor is neergestreken. Vrolijkheid alom. En dit is ook het doel
wat “MUSICA” graag wil bereiken.
Blijdschap en ontspanning brengen voor de ouderen. En dat doel
hebben zij de afgelopen 7 jaren
zeker waar kunnen maken. Daar
komt bij dat de leden, als gevolg van de waardering van hun
publiek, zelf veel plezier beleven aan de concerten. “MUSICA”
streeft ernaar, voor elke instelling,
een concert te kunnen verzorgen
voor een heel schappelijk bedrag.
Tevens zijn uw wensen over data, begin en eindtijd van een concert, altijd bespreekbaar. Natuurlijk kunt u ook zelf als particulier, een familielid of kennis, die
in een zorg- of verpleeginstelling
verblijft, verrassen met een concert. Succes verzekerd. Alle informatie over “MUSICA” kunt u vinden op: www.zanggroepmusica.
nl Voor verdere info kunt u bellen met Kees Oskam, telefoon 0629283733 U kunt hem ook mailen: c.oskam33@kpnmail.nl

Elite Model Look
Nederland Finaleshow
in Studio’s Aalsmeer!
Elite Model Look, opgericht in
1983, is ‘s werelds meest prestigieuze internationale modellenwedstrijd. Supermodellen zoals Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Lara Stone, Alessandra Ambrosio, Yasmin Wijnaldum en Birgit Kos zijn tijdens de castingdagen ontdekt. Elk jaar nemen duizenden kandidaten uit 30 landen
deel aan deze buitengewone modellenwedstrijd welke een lanceerplatform is, niet alleen voor
een modellen carrière, maar ook
voor het wereldtoneel.
EML Nationale Finale Show
in Studio’s Aalsmeer!
Aan het einde van de Nederland-

se tour worden 10 jongens en 10
meisjes geselecteerd om door te
gaan naar de Elite Model Look Nationale Finale Show welke plaatsvindt op zaterdag 12 oktober in
Studio’s Aalsmeer. Een unieke locatie van het hoogste niveau met
een prachtige, rijke geschiedenis.
De winnaars van de Nationale Finale krijgen naast een contract
bij Elite Model Management Amsterdam een plaats in de Wereld
Finale, waar ze kans maken op
een internationaal contract bij
Elite World t.w.v. €150.000,-. Wil
jij bij deze finaleshow aanwezig
zijn? Check dan de website voor
meer informatie: www.studiosaalsmeer.nl

PROGRAMMA CURSUSPROJECT

NAJAAR 2019

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

CURSUSMARKT VRIJDAG 6 SEPTEMBER 20 19 VAN 19 .30 - 21.0 0 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Dit
is de eerste inschrijfmogelijkheid. Om 19 .30
uur start de inschrijving en zijn docenten aanwezig om je uitgebreid te informeren over de
door hen te geven cursus.
Met ingang van het seizoen najaar 2019 zijn
een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in de inschrijfprocedure. De belangrijkste reden daarvoor is vereenvoudiging van
het invullen van het inschrijfformulier. Op één
inschrijfformulier kun je je nu voor maximaal
tien cursussen aanmelden. Ook kan door ons
worden gecontroleerd of je persoonlijke gegevens in onze cursusregistratie nog actueel
zijn.
Inf ormatie over h et Cursusproject en h et
cursusprogramma is ook b esch ikb aar op
de web site:

www.cursusproject.nl

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

01. GLAS IN LOOD
Een glas in lood ruit maken, hoe doe je dat? In deze cursus krijg je een eerste kennismaking met wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een glas in lood ruit. De
docent legt je de eerste avond het hele proces van idee
tot plaatsing uit. Welke gereedschappen er worden gebruikt, de materialen, hoe een patroon gemaakt wordt
t/m de plaatsing. Tijdens de tweede avond ga je aan de
slag met een aantal voorgesneden ruiten. Je gaat zelf
“het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindresultaat
neem je mee naar huis. Moeilijk? Als je precies bent aangelegd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit
zeker lukken.
1 donderdag
1 praktijkavond
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

12 sep: 19:00-22:00 uur
In overleg met de docent
Roelof van der Tak
De Boei, Vinkeveen
€ 14,00
€ 30,00

02. ROLLATOR ZUMBA

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

instapniveau ook voor iedereen toegankelijk is. In deze
cursus staan een aantal spiergroepen centraal, zoals de
been- en rugspieren, waarbij er gekozen is voor een gedoseerde opbouw om een maximaal resultaat te behalen. Laat je inspireren door de veelzijdige oefeningen die
ook nog eens gemakkelijk thuis uit te voeren zijn. Het is
nooit te laat om te beginnen.
13 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:15-21:30 uur
16-23-30 sep, 7-14-21-28 okt,
4-11-18-25 nov, 2-9 dec
Mark Rijkeboer
Veenlanden College,
Bonkestekersweg, Vinkeveen
€ 91,00

04. AQUAREL PLEZIER
Spelen met aquarelverf! Dat is de beste manier om te
ontdekken hoe het nu eigenlijk moet en wat je eigen stijl
is. In 4 weken tijd krijg je een nog betere basis om thuis
verder te spelen. Zowel beginners als ervaren schilders
kunnen instappen voor nieuw schilderplezier.
4 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

10:00-12:00 uur
17-24 sep, 1-8 okt
Resi van Zijl
Energieweg 12, Mijdrecht
€ 40,00
€ 9,00

Lekker bewegen op vrolijke muziek. Rollator Zumba is
een vorm van dansen/bewegen waar het plezier en het
gezellig samen zijn voorop staat. Staande achter de rollator beweeg je de benen en swing je met de heupen, zittend op de rollator werk je met de romp, de armen en het
hoofd. Op vrolijke muziek doe je ongemerkt allerlei oefeningen die goed zijn voor je lichaam en je conditie en bovenal word je er vrolijk en ontspannen van! De les is voor
mensen met een rollator die een klein stukje kunnen lopen zonder steun. De rollator moet stabiel zijn en goede remmen hebben, je moet er veilig op kunnen zitten.
Ook als je niet met een rollator loopt kun je meedoen, er
zijn stoelen aanwezig om het zittende deel mee te doen.
a afloop kun je ij aria ord gezellig nakletsen dat
is vlakbij.

In deze cursus probeer je de ademhaling bij jezelf te herontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefeningen soepel gehouden. Massage wordt toegepast
waar dit nodig is. Ieder naar eigen mogelijkheden zonder te moeten presteren. Je leert om je te concentreren
en om evenwicht te scheppen tussen lichaam en geest.

12 maandagen
datum

12 dinsdagen
datum

o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-11:30 uur
16-23-30 sep, 7-14-28 okt,
4-11-18-25 nov, 2-9 dec
Karin Verreussel
De Broedplaats, Herenweg 63,
Vinkeveen
€ 84,00

03. FITNESS EN MEER
Wil je fitter en daarnaast ook sterker worden in al je dagelijkse bewegingen? Wil je naast het versterken van je
lichaam ook een beter algemeen gevoel krijgen? Train
je liever in groepsverband
dan alleen? Dan is deze cursus de ideale stap voor jou.
Een cyclus waarbij de huidige conditie en leeftijd geen
rol spelen en door het lage

05. YOGA

o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:00-11:00 uur
17-24 sep, 1-8-15-29 okt,
5-12-19-26 nov, 3-10 dec
Mariëtte Prakke
De Boei, Vinkeveen
€ 84,00

06. VECHTOLOGIE:
KREEKRUGGEN, LEGAKKERS
EN LEPELAARS
De Vechtstreek van west naar oost doorkruisend zie je
hoe gevarieerd de streek is en hoeveel fraaie beelden dit
oplevert. Moerassen, plassen, weiden, parkbossen, allemaal van landschappelijk zeer hoge kwaliteit.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
18 september
Luuc Mur
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

aan een cursus een maximum is gesteld kun
je voor die cursus maximaal twee personen
inschrijven!
Het is ook mogelijk om vooraf een
insch rijf f ormulier via de web site
www.cursusproject.nl th uis in te vullen en uit te printen. Dit f ormulier
wordt dan geb ruikt b ij de registratietaf el voor controle van de gegevens en
voor de insch rijving b ij de docent.
Het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt gebeurt in volgorde van aankomst. Van
een aantal cursussen is de docent zelf aanwezig en anders wordt hij vertegenwoordigd
door iemand van de Stichting Cursusproject
De Ronde Venen. De docent vermeldt op je
inschrijfformulier een volgnummer zolang de
cursus niet is volgeboekt.
Wanneer alle cursussen die je wilt volgen op
je inschrijfformulier staan, inclusief het volgnummer, ga je terug naar de registratietafel
om dit te laten verwerken. De inschrijving is
pas definitie als je het inschrij ormulier he t
ondertekend om de Stichting Cursusproject
De Ronde Venen te machtigen de cursuskosten te incasseren en als het is verwerkt
bij de registratietafel waar het is uitgegeven.
Je krijgt daar een ingevuld formulier met je
persoonlijke gegevens, een overzicht van de

07. RELAXERCISE
Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Inspirerende onderdelen uit de Tai Chi, yoga, mindfulness en stretching. In deze les, waar rustig en bewust wordt bewogen, is er ook aandacht voor het versterken en stretchen
van spieren en het soepel houden van gewrichten. Dit
komt ten goede aan je evenwicht. De les wordt afgesloten met een geleide ontspanning, waardoor je leert om
via ademhaling en ontspanning te komen tot zowel lichamelijke als geestelijke rust. Ook geschikt voor mensen met een milde vorm van een chronische aandoening.
12 woensdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-21:00 uur
18-25 sep, 2-9-16-30 okt,
6-13-20-27 nov, 4-11 dec
Karin Verreussel
De Broedplaats, Herenweg 63,
Vinkeveen
€ 84,00

08. ZUMBA
Opladen met Zumba! Dat bewegen gezond is dat wisten
wij al. Maar dat je van Zumba energie krijgt? ! Het doel
van de docente is om mensen in beweging te houden.
Ashna is begonnen als majorette en heeft veel sportervaringen opgebouwd, zoals aerobic, steps, callanetics,
ootcamp oga crossfit en hardlopen. Doordat ze zo
creatief is in haar doen, weet zij op een speelse en leuke
manier mensen te motiveren en te inspireren. Elke sport
is afzien, maar dit uurtje vliegt zo voorbij.
10 donderdagen 20:00-21:00 uur
datum
19-26 sep, 3-10-24-31 okt,
7-14-21-28 nov
o.l.v.
Ashna Mungra
plaats
De Boei, Vinkeveen
cursuskosten
€ 70,00

09. STILTECONCERT
Tijdens een ‘stilteconcert’ kun je je heerlijk laten ontspannen door je over te geven aan de klanken van de klankschalen, die door je heen spoelen. Samen met de klanken kun je tot een diepe stilte in jezelf komen. De Tibetaanse klankschalen hebben een diepe aardeklank en resonantie. De kristallen klankschalen hebben klanken die
met hun fijne trilling openen en schonen. owel de ibetaanse als de kristallen klankschalen hebben een helende werking. Hun diepgaande resonantie brengt je lichaam in trilling en doordringt ook je energetische lagen, zodat wat geblokkeerd is aangeraakt en losgetrild
kan worden. Naast de klankschalen wordt er gebruik gemaakt van Koshigongs, kleine houten windharpjes met
ijle, betoverende klanken. Laat je verrassen door de helende klanken van de klankschalen. Na het concert is er
gelegenheid voor vragen onder het genot van een kopje thee.

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

1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-21:00 uur
20 september
Carla van Baarsen
De Broedplaats, Herenweg 63,
Vinkeveen
€ 7,00

10. RONDLEIDING KASTEEL
LOENERSLOOT
Eeuwenlang hield Kasteel Loenersloot zijn geheimen
voor zichzelf. Generaties adel leefden er hun leven. Ze
daagden er de bisschop van Utrecht uit, hielden er feesten en maaltijden, keken vanaf de toren uit over het zompig veen, hadden het er koud en stookten het vuur hoog
op, bouwden en verbouwden. Omdat de laatste bewoonster-barones Van Nagell-Martini Buys-bij haar overlijden
veel van haar spullen achterliet, voelt het alsof er gisteren nog iemand woonde.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

11:00-12:30 uur
21 september
Rien Derks
Rijksstraatweg 211, Loenersloot
€ 8,50

11. RONDLEIDING
THEATER TUSCHINSKI
Op 28 oktober 1921 openden de deuren van het meest
lu ueuze filmtheater dat ederland ooit gekend hee t.
Over hoogpolige tapijten liep de bezoeker een bont gedecoreerde sprookjeswereld binnen. Alle stijlen waar
Abraham Tuschinski van hield liet hij in het gebouw verwerken door topkunstenaars: Jugendstil, Amsterdamse School en Art Deco smelten samen in de droombioscoop waarin de aardse werkelijkheid vergeten kon worden: Theater Tuschinski.
1 maandag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-12:00 uur
23 september
Danny Elevelt (Tuschinski)
Tuschinski, Reguliersbreestraat
26-34, Amsterdam
€ 12,00

12. VECHTOLOGIE:
DE LOOP VAN DE VECHT
DOOR DE EEUWEN HEEN
Er wordt ingegaan op de geologische geschiedenis van
het rivier- en merensysteem van de Vechtstreek. Deze
begint ongeveer 250.000 jaar geleden, toen ijskappen de
noordelijke helft van Nederland bedekten.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
25 september
Ingwer Bos
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00
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13. CUYPERS, BERLAGE EN DE
AMSTERDAMSE SCHOOL-1
Pierre Cuypers is de grote architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. In feite blies
hij in de negentiende eeuw de architectuur in Nederland
nieuw leven in met zijn neo-gothische bouwwerken. Niet
iedereen was enthousiast over zijn bouwstijl. Een aantal
van zijn leerlingen vormden De Amsterdamse School als
een reactie op de stijl van Cuypers. Ook Berlage had niet
veel op met de stijl van Cuypers. Wat was zo kenmerkend aan de architectuur van Cuypers? Waarom zette de
Amsterdamse School zich zo af tegen Cuypers en ook
Berlage? Tijdens een unieke wandeling krijg je antwoorden op deze vragen.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-12:30 uur
26 september
Peter van Ruijven
Verzamelen: bij Restaurant Loetje
tegenover het Centraal Station
€ 11,00

14. CUYPERS, BERLAGE EN DE
AMSTERDAMSE SCHOOL-2
Zie de informatie bij cursus 13.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

14:00-16:00 uur
26 september
Peter van Ruijven
Verzamelen: bij Restaurant Loetje
tegenover het Centraal Station
€ 11,00

15. HET MOOISTE WAT JE
KUNT WORDEN IS JEZELF:
‘COMMUNICATIE’
2 cursusavonden waarin je je gaat verdiepen in de communicatie aan de hand van De Platina Regel. Krijg een
goede relatie met partner, familie en collega’s door de
communicatiestijl van de ander te kennen. Je hoeft voor
deze cursus geen kennis te hebben van het instrument.
Je maakt er kennis mee en doet enkele oefeningen. Wat
nodig is om deel te nemen is een gezonde dosis nieuwsgierigheid en behoefte aan zelfontwikkeling.
2 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19:30-21:30 uur
1-15 okt
Joke Stapper
De Boei, Vinkeveen
€ 14,00

16. MILIEUVRIENDELIJKE
ARCHITECTUURWANDELING
GEMEENTE WATERLEIDING
Stadsdeel Westerpark besloot in 1989 om woningen te
bouwen op het voormalige terrein van de Gemeente Waterleiding. Het moest een autoluwe, ecologisch verantwoorde en milieuvriendelijke wijk worden voor bewoners
van het stadsdeel. Niet alleen het autogebruik, maar
ook het autobezit werd ontmoedigd, alleen aan de rand
van het gebied kwamen parkeerplaatsen. De woningen
hebben ruime buitenruimtes en dakterrassen, de begane grond woningen hebben privé tuintjes en de groene
openbare ruimte wordt ook gebruikt door bewoners uit
de buurt. Tijdens de rondleiding krijg je uitleg over het
ontstaan van de bouwplannen van de wijk en de ecologische aspecten daarin. Ook wordt aandacht besteed aan
de veranderingen die sinds de bouw van de wijk hebben
plaats gevonden.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

11:00-12:30 uur
2 oktober
Gids GWL
GWL-terrein, Waterkersweg 316,
Amsterdam
€ 11,00

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

19:00-20:00 uur
2-9-16-23-30 okt
Piet Best en Ray Kramer
De Boei, Vinkeveen
€ 50,00
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18. BILJARTEN-2
Zie de informatie bij cursus 17.
5 woensdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-21:00 uur
2-9-16-23-30 okt
Piet Best en Ray Kramer
De Boei, Vinkeveen
€ 50,00

19. FOTOGRAFIE
In 8 avonden leer je hoe je toestel werkt. Wat doen al die
knoppen, functies en programma’s? Wat kan je zelf instellen en waarom? Hoe maak je betere en mooiere foto’s, door inhoud, compositie en presentatie? Hoe kan je
je foto’s verbeteren of bewerken door gebruik van basale
computerbewerking? Er zijn ook foto-opdrachten met opbouwende kritiek over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel De Haar gepland. Doelgroep: Iedereen
die meer uit de camera wil halen en fotocompositie wil
gaan toepassen. Voorkennis: bekend met het overzetten
van foto’s van de camera naar de PC.
8 woensdagen

2-9-16-30 okt, 6-13-20 nov, 4 dec:
20:00-22:00 uur
1 zaterdag
2 nov: 10:00-12:30 uur
o.l.v.
Jan van Veen
plaats
De Boei, Vinkeveen / Safari:
Kasteel de Haar, Haarzuilens
cursuskosten
€ 63,00
materiaalkosten € 9,00
entreekosten
Entree De Haar of MJK

20. WANDELING VOC EN GOUDEN
EEUW IN AMSTERDAM
Het is de Zeventiende Eeuw. Nederland wordt rijker en
rijker. Wij maken een bloeiperiode door op gebied van
handel, wetenschap en kunsten. Ook wat betreft haar
politieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in de wereld een vooraanstaande positie in. Het
heeft echter weinig gescheeld of er zou helemaal geen
Gouden Eeuw zijn geweest.
Hoe zit dat? Je volgt het
spoor terug en geniet van de
verborgen plekjes van Amsterdam: o.a. de Schreierstoren, De Waag, VOC betaalkantoor en het pakhuis
van de WIC.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:30-12:30 uur
3 oktober
Peter van Ruijven
Verzamelen: bij de Schreierstoren,
op de hoek van de Prins
Hendrikkade 94
€ 11,00

21. WANDELING: BIJ ONS
IN DE JORDAAN
De Jordaan is van oudsher de volkswijk van Amsterdam.
Hoe komt dat? Wat is de Boldootkar en waarom ging niemand naar het Café? Wie
woonden er vroeger en wie
wonen er nu? Waar liggen
de verborgen hofjes? Een
ontdekkingstocht door de
Jordaan.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

14:00-16:00 uur
3 oktober
Peter van Ruijven
Bij de Westertoren Prinsengracht
279 (bij beeldje van Anne Frank)
€ 11,00

22. REANIMEREN EN
DEFIBRILLEREN MET DE AED
Reanimeren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch
weten weinigen wat je nou moet doen als iemand een
hartstilstand krijgt. eanimeren en defi rilleren met de
AED is eenvoudig te leren. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een
leven redden. Bij deze cursus leer je hoe je een hartstilstand herkent; het bewustzijn en de ademhaling van het
slachtoffer controleert; moet reanimeren. Ook leer je hoe
de AED er uitziet, hoe deze werkt en hoe je dit apparaat
moet gebruiken in combinatie met het reanimeren.
2 donderdagen
datum
o.l.v.
plaats

19:30-21:30 uur
3-17 okt
EHBO vereniging Lucas
EHBO-gebouw, Pijlstaartlaan 1a,
Vinkeveen
cursuskosten
€ 14,00
materiaalkosten € 38,00

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

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

25. STERRENKUNDE
Na de grote belangstelling voor de cursussen van het afgelopen seizoen wordt de cursus sterrenkunde in oktober/november weer vervolgd. De onderwerpen zijn, onder voorbehoud van plotselinge spannende ontwikkelingen: Pluto, Vesta en Ceres, Asteroï den Ryugu en Bennu,
Milancovich en de IJstijden, het Zonneminimum, Rusteloze Aarde, Saturnus en Zwaartekrachtgolven. De cursus is bedoeld voor zowel belangstellende beginners als
door de wol geverfde gevorderden. Je ontvangt na iedere avond een e-mail met de samenvatting.
8 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
7-14-21-28 okt, 4-11-18-25 nov
Maarten Breggeman
De Boei, Vinkeveen
€ 56,00

26. WANDELING REMBRANDT-1:
REMBRANDT IN AMSTERDAM
Deze wandeling voert je door de binnenstad van Amsterdam langs plekken waar Rembrandt heeft gewoond
of gewerkt. Na een korte introductie over zijn eerste levensjaren in Leiden en komst naar Amsterdam wandel
je langs plaatsen waar hij zelf woonde of zijn schilderijen hebben gehangen, maar ook waar de mensen, waarvoor hij ze maakte, woonden en werkten. Er wordt verteld over zijn leven, zijn liefdes, zijn vrienden, leerlingen
en vijanden. Ook enkele personen op zijn schilderijen komen voorbij. Over alles en iedereen is een verhaal te vertellen, wat je inzicht zal geven in het moeizame leven van
een groot kunstenaar.
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

11:00-13:00 uur
11 oktober
René Valenca
Rokin metro 52, uitgang Spui (bij
beeld van Koningin Wilhelmina)
€ 9,00

27. BRIDGE SPELVERBETERING
In deze cursus ga je je bridgekennis weer verder uitbreiden. Het is een geheel nieuwe cursus met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van bieden, af- en tegenspel. O.a. komen de derde man, de zwakke twee, het
volgbod, tegenspelen van een troefcontract, op weg naar
slem, kleur van de tegenpartij, de switch en meer aan de
orde. Enige kennis van de basisbeginselen is wel vereist.
Het oefenen en spelplezier staan centraal. Je krijgt bij iedere les een samenvatting van de behandelde en geoefende stof.
8 maandagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

13:30-15:30 uur
14-28 okt, 4-11-18-25 nov, 2-9 dec
Joop van Delft
De Boei, Vinkeveen
€ 56,00
€ 5,00

28. SYMFONISCHE
ONTDEKKINGSREIS
BEETHOVEN
In deze luistercursus ‘Symfonische muziek’ staat Ludwig van Beethoven centraal omdat in 2020 herdacht zal
worden dat hij 250 jaar geleden is geboren (1770). Beethoven is een van de grootste
componisten aller tijden. Al
zijn negen symfonieën hebben een eigen karakter. Dit
geldt ook voor zijn vijf pianoconcerten en zijn vioolcon-

cert. Je luistert naar opnames van de symfonieën 1, 3 en
5, het 1e pianoconcert en het vioolconcert. In een uitgebreide syllabus (80 pagina’s) vind je informatie over de
muziekwerken en de achtergronden. Tijdens de cursusavonden krijg je een uitvoerige toelichting. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de pauze kijk en
luister je naar recente DVD opnames van de symfonieën
door het KCO. Dit is een laagdrempelige muziekcursus,
waarvoor geen voorkennis nodig is.
3 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

19:30-22:00 uur
15-22-29 okt
Hans den Hartog
De Boei, Vinkeveen
€ 21,00
€ 8,00

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

10:30-12:00 uur
17 oktober
De Gebouwengids /
Wendeline Dijkman
Verzamelen: bij Conscious Hotel
Westerpark, Haarlemmerweg 10,
Amsterdam
€ 14,00

30. ROBUUSTE PLANK
MET HERFSTSTUK
In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. Het
is een puur natuurlijk materiaal, dat zeer buigzaam is. Hierdoor is er prettig mee te werken en kan je er veel vormen
mee maken. Je start met het
vlechten van een kleine paddenstoel. Deze paddenstoel
bevestig je op een robuuste plank en deze ga je verder
aankleden met herfst-attributen, zoals kastanjes, bladeren,
kleine kalebassen enz.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

19:00-22:00 uur
17 oktober
Y von-Decorations
Otterspoorbroek 5, Breukelen
€ 7,00
inclusie ko fie o thee
met wat lekkers)

31. ENERGIEK EN GEZOND
DE WINTER DOOR
Met de winter in het verschiet en de aanzienlijk korter
wordende dagen neemt vaak ook ons energieniveau wat
af. In deze cursus ga je eens kijken wat je er zoal aan
kunt doen om je energie op peil te houden. Je krijgt tips
om je krachten weer makkelijker terug te vinden mocht
je je wat minder fit voelen. eter in je energie etekent
vaak ook beter bestand tegen allerlei virussen en bacteriën. Je krijgt een reader mee naar huis, waar de nodige informatie in is opgenomen om thuis nog eens na te
kunnen lezen.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

20:00-22:00 uur
17 oktober
Tanja van der Moolen
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00
€ 3,50

32. WANDELING REMBRANDT-2:
REMBRANDT IN AMSTERDAM
Zie de informatie bij cursus 26.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

11:00-13:00 uur
22 oktober
René Valenca
Rokin metro 52, uitgang Spui (bij
beeld van Koningin Wilhelmina)
€ 9,00
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33. AUDIOVISUELE SHOW
ISRAËL
Een rondreis door Israël, door een land met een bewogen geschiedenis met (bijbelse) plaatsen, opgravingen,
grotten en woestijnen. Van Tel Aviv en Jaffa naar Galilea met in het noorden de bronnen van de Jordaan en
het fort Nimrod. Via de Golanhoogvlakte naar het zuiden langs Beth Shean, Jericho, Qumran (Dode Zeerollen), langs de Dode Zee naar Massada, de citadel op een
tafelberg waar de Romeinen na de overwinning slechts
dode lichamen van de Zeloten aantroffen, die massaal
zelfmoord hadden gepleegd. Terug naar het noorden
door de Negev woestijn met o.a. het graf van Ben-Goerion naar Bethlehem en de hoogtepunten van Jeruzalem.
Meer informatie: www.butink.nl/av-show-israel.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

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

34. KUNST- EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS VAN LEIDEN
Naar aanleiding van de tentoonstelling de Jonge Rembrandt in het Museum De Lakenhal in Leiden behandelen
we de kunst– en architectuurgeschiedenis van Leiden,
waarbij wordt stilgestaan bij de vele inwijkelingen uit de
Zuidelijke Nederlanden. De eerste avond gaat over middeleeuws Leiden, met de toen nog katholieke kerken. De
tweede avond behandelen we de middeleeuwse schilderkunst in Leiden, met o.a. Lucas van Leyden. De derde avond komt Leiden na de reformatie aan de orde, met
ondermeer de architectuur van Jacob van Campen, Willem van der Helm, ‘s Gravesande en de Vlaamse beeldhouwer Rombout Verhulst. De vierde avond gaat over de
jonge jaren van Rembrandt en zijn vriend Jan Lievens,
en hun leermeesters. Ter afsluiting maken we een wandeling door de stad, met onder meer een bezoek aan de
Pieterskerk, de burcht via het geboortehuis van Rembrandt, de Latijnse School, om te eindigen bij de tentoonstelling zelf.
4 donderdagen
1 zaterdag
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

31 okt, 7-14-21 nov: 20:00-22:00 uur
23 nov: 12:00-14:00 uur
Jean van Tongeren
De Boei, Vinkeveen
€ 35,00
Entree museum of MJK

35. ASTROLOGIE, ONTDEK
JOUW POTENTIEEL
Met behulp van astrologie kan je veel over jezelf te weten komen. Je leert wat je zowel onbewust als bewust
geneigd bent te doen of waar je behoefte aan hebt in bijvoorbeeld je relatie, je werk of op anderen gebieden. In
een paar lessen krijg je al inzicht in wat jouw persoonlijke geboortehoroscoop je kan vertellen. Zo ontdek je of
herken je wat jouw potentieel is. De cursus is voor iedereen die interesse heeft in astrologie en zelf wil leren hoe
je een horoscoop kan lezen. Je hebt geen vooropleiding
nodig. Je leert stap voor stap wat je kan aflezen in de horoscoop. Daarnaast leer je wat je kan doen met een horoscoop en wat je ziet in je horoscoop. Vooraf graag de
geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats doorgeven aan Info@AstroTaal.nl voor een uitdraai van je horoscoop.
3 vrijdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

19:00-21:30 uur
1-8-15 nov
Carla van Asperen
De Boei, Vinkeveen
€ 21,00
€ 10,00

36. GLASVOGELS
Glasfusie is een techniek waarbij glas op hoge temperatuur (ca. 800 graden) in een speciale glasoven wordt gestookt. In deze workshop kun je 3 glazen vogeltjes in verschillende afmetingen maken. Je leert glas snijden en
daarna kun je ze naar eigen
inzicht decoreren. Daarna
gaan de werkstukken in de
oven en worden zij versmolten. Na het smeltproces (ca.
24 uur) kunnen de vogeltjes
worden opgehaald.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats

10:30-12:30 uur
2 november
Ineke Smienk
Atelier Levend Glas, Dorpsstraat 7,
Harmelen
cursuskosten
€ 7,00
materiaalkosten € 20,00

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

37. BONBONS MAKEN
Chocolade liefhebbers: proef, geniet en maak prachtige chocolade truffels en bonbons. Je leert de kneepjes
van het vak en gaat zelf aan
de slag met smelten van het
basisproduct chocolade, tableren en vervolgens mooie
producten maken van deze chocolade. Alles wat je
maakt gaat mooi verpakt
mee naar huis!
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats

13:00-15:30 uur
2 november
Carien van Wees
Carien van Wees, Blokland 56,
Nieuwveen
cursuskosten
€ 7,00
materiaalkosten € 39,50

38. HET MOOISTE WAT JE KUNT
WORDEN IS JEZELF:
‘ENNEAGRAM’
2 cursusavonden waarin je je gaat verdiepen in het enneagram. Beter omgaan met jezelf en met anderen door
middel van het enneagram, een psychologisch model
van negen verschillende persoonlijkheidstypen. Je hoeft
voor deze cursus geen kennis te hebben van het instrument. Wat nodig is om deel te nemen is een gezonde dosis nieuwsgierigheid en behoefte aan zelfontwikkeling.
2 dinsdagen
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

19:30-21:30 uur
5-19 nov
Joke Stapper
De Boei, Vinkeveen
€ 14,00

39. RONDLEIDING
MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ
Dé kans om voor en achter de schermen te kijken in één
van de mooiste en stilste concertzalen. De rondleiding
wordt gecombineerd met een gratis lunchconcert. In dit
concert brengt Elisabeth Hetherington virtuoze zang uit de
17e eeuw uit Italië versus virtuoze zang van nu. Haar temperament, theatrale manier van optreden en de mix van heden en verleden maken van dit concert een ware belevenis.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

10:45-13:30 uur
14 november
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1, Amsterdam
€ 9,50

40. VADERTJE VORST,
DE RUSSISCHE KERST
De goede Sint Nicolaas stond model voor de Slavische
‘Kerstman’, maar ook voor de minder vriendelijke tovenaar Morozko die een mens kon bevriezen. Sovjetdictator Stalin moest niets hebben van het Kerstfeest, dat hij
zag als een middel om bij de kinderen religieuze gevoelens op te wekken. Kerstboom en Kerstman gingen in de
ban tot 1935. Sindsdien heet de Kerstboom heel neutraal
‘Nieuwjaarsboom-Jolka’ en
vadertje Vorst kreeg gezelschap van het sneeuwmeisje. Tijdens de lezing gaat de
docent in op de achtergrond
van deze typische Russische
gebruiken en vergelijkt hij die
met onze Nederlandse tradities zoals Sint Nicolaas.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
14 november
René Moorman
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

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

13:00-17:00 uur
20 november
Juliette Schriek
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00
€ 20,00

42. LEZING OPGRAVING FABRIEK
LOOSDRECHTS PORSELEIN
Zoeken naar scherven en schatten vinden. Iedereen
heeft weleens gehoord van het mooie Loosdrechts Porselein. Over de geschiedenis hiervan, de fabricage en de
opgraving van de fabriek kan de docent als expert boeiend vertellen. Als projectleider van de opgravingen in
2009 en fanatiek porseleinverzamelaar vertelt hij het verhaal van de opgraving met veel fantastische foto’s.
1 donderdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-21:30 uur
21 november
Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00

43. RONDLEIDING WALRAVEN
Je krijgt de gelegenheid om kennis te nemen van de
specifieke eisen die worden gesteld aan door Walraven
ontwikkelde producten en om aansluitend een kijkje te
nemen in de productieruimte. De firma Walraven werd
opgericht in 1942. De oprichter, de overgrootvader van
de huidige CEO, was een uitvinder met een passie voor
eenvoudige en slimme oplossingen. En nu, meer dan
75 jaar later, is Walraven een wereldwijd actieve organisatie in de installatiebranche en nog steeds gedreven
om simpele, maar slimme productsystemen te ontwikkelen.
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

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

44. RIJKSMUSEUM-1: 15E EN 16E
EEUWSE LEIDSE SCHILDERS
Naar aanleiding van cursus 34 “Kunst- en architectuurgeschiedenis van Leiden” wordt een bezoek gebracht
aan de tentoonstelling de Jonge Rembrandt in de Lakenhal Leiden. Maar veel 15e en 16e eeuwse Leidse schilderijen bevinden zich in de collectie van het Rijksmuseum en zijn zeker het bewonderen waard. Daar zal met
name veel aandacht worden geschonken aan Lucas van
Leyden, Geertgen tot St Jans, Jan van Scorel, Maarten
van Heemskerck en Pieter Aertsen. Ook als je cursus 34
niet hebt bijgewoond is het mogelijk om aan de excursie
deel te nemen.
1 vrijdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

12:00-14:00 uur
29 november
Jean van Tongeren
Rijksmuseum, Amsterdam
€ 7,00
Entree museum of MJK

45. RIJKSMUSEUM-2: 15E EN 16E
EEUWSE LEIDSE SCHILDERS
Zie de informatie bij cursus 44.
1 zaterdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

12:00-14:00 uur
30 november
Jean van Tongeren
Rijksmuseum, Amsterdam
€ 7,00
Entree museum of MJK

46. KERSTSTUK
Met de kerst een mooi bloemstuk op tafel, dat gaat met
deze workshop wel goedkomen. Je gaat een (kerst)
bloementaart maken. Met steekschuim, kerstgroen en
verse bloemen ga je zelf aan de slag. Door een voorbeeldstuk en leuke tips creëer je je eigen kerststuk.
1 maandag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

19:30-22:00 uur
9 december
De Waterlelie by Sanne
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00
€ 19,50

47. CYANOTYPE
Cyanotype of blauwdruk. Maak blauwdrukken van je eigen foto’s, tekeningen of voorwerpen die je zelf van een
compositie voorziet! Waarschijnlijk ken je cyanotype als
blauwdruk, de manier waarop men vroeger bouwtekeningen afdrukte. Cyanotype of blauwdruk is in 1842 door
Sir John Herschel ontdekt en is een lichtgevoelige vloeistof die uit 2 chemicaliën en water bestaat. Na belichting met UV licht en ontwikkeling wordt hij blauw. Je gaat
aquarelpapier lichtgevoelig maken met deze vloeistof.
Hierop leg je iets moois zoals een bloem/blaadjes, of een
foto z/w afgedrukt op een transparante sheet, en belicht
dit. Tijdens de workshop worden UV lampen gebruikt.
Waar het UV-licht het behandelde papier raakt, vindt een

reactie plaats met de chemicaliën, waardoor de mooie
blauwe kleur ontstaat. Waar het licht wordt tegengehouden, zal het wit blijven. Je gaat naar huis met 2 of 3 zelf
gemaakte kunstzinnige afdrukken.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
materiaalkosten

10:00-12:00 uur
10 december
Resi van Zijl
Energieweg 12, Mijdrecht
€ 7,00
€ 32,00

48. JUWELEN! HERMITAGE-1
Een van de grote schatten van de Hermitage is de fabelachtige collectie juwelen. Die verzameling is in de loop
der eeuwen uitgegroeid tot een schatkamer met duizenden sieraden. Honderden daarvan komen in het najaar
van 2019 naar Nederland voor de tentoonstelling Juwelen! Het publiek ontmoet tsarina´s zoals Elisabeth en Catharina de Grote, maar ook grootvorsten en adellijke families uit de 19e en vroege 20e eeuw. Zij lieten zich portretteren en droegen bij speciale gelegenheden schitterende japonnen en kostuums. Daar kozen ze heel bewust juwelen bij. Juwelen bepaalden hun identiteit, toonden smaak, afkomst en rijkdom. Soms waren ze ook een
provocatie of bevatten ze verborgen symboliek. Ze weerspiegelen de mode van vier eeuwen: barok, rococo, classicisme, empire en art nouveau.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
Entreekosten

11:00-12:30 uur
10 december
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage, Amstel 51,
Amsterdam
€ 7,00
Entree museum of MJK

49. JUWELEN! HERMITAGE-2
Zie de informatie bij cursus 48.
1 dinsdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

13:30-15:00 uur
10 december
Hanneke van Rooijen
Hal Hermitage, Amstel 51,
Amsterdam
€ 7,00
Entree museum of MJK

50. EXCURSIE
SCHEEPVAARTMUSEUM
De collectie van Het Scheepvaartmuseum is een van de
grootste en meest vooraanstaande maritieme collecties
ter wereld met circa 400.000 objecten, waaronder schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-instrumenten en
wereldkaarten. Ontdek 500 jaar Nederlandse maritieme
geschiedenis en hoe sterk dit verbonden is met de samenleving van vandaag en van de toekomst. Bij de rondleiding zie je alle topstukken uit lopende tentoonstellingen, de thematentoonstellingen en de objecttentoonstellingen.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten
entreekosten

11:00-12:00 uur
11 december
Gids Scheepvaartmuseum
Scheepvaartmuseum,
Kattenburgerplein 1, Amsterdam
€ 7,00
Entree museum of MJK

51. REISVERSLAG VIETNAM
De grote diversiteit aan bevolkingsgroepen en landschappen maakt een Vietnam rondreis met haar bewogen geschiedenis tot een unieke reisbestemming. De
reis start in de Chinese wijk en het “koloniale” deel van
Saigon. Verder worden bezocht de kerk van de geloofsgemeenschap Cao Dai en de tunnels van de Vietcong bij
Cu Chi. Na het bezoek aan de Mekongdelta gaat de reis
naar het midden van het land naar het pittoreske plaatsje Hoi An en omgeving. Vandaar via de Marmeren Bergen naar de oude keizerstad Hué, waar het complex van
het paleis en de keizerlijke praalgraven worden bezocht.
Via de voormalige gedemilitariseerde zone en de tunnels in Vinh Moc gaat de reis naar het karstgebergte bij
Phong Na met de enorme Paradise Cave. Daarna met
het vliegtuig naar Hanoi. Na een stadstoer, de volgende
dag naar de bergen richting China. Daar een bezoek aan
een markt met kleurrijke bergvolkeren en een wandeling
langs imposante rijstterrassen. De reis wordt afgesloten
met een boottocht in Halong Bay, met zicht op misschien
wel het mooiste karstlandschap ter wereld.
1 woensdag
datum
o.l.v.
plaats
cursuskosten

20:00-22:00 uur
11 december
Frits de Roever
De Boei, Vinkeveen
€ 7,00
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Programma Kwakelse Kermis 30
augustus tot en met 3 september
Heel De Kwakel kijkt alweer uit Zondag 1 september
naar de diverse festiviteiten van 118e Kinderoptocht
De Kwakelse kermis.
Vanaf 12.00 uur worden alle kinderen al dan niet met hun versierVrijdag 30 augustus
de kar, skelter of fiets verwacht op
Loting in de Tent
het plein bij het Dorpshuis. Daar
De kermisactiviteiten beginnen zal een jury iedereen in de juisdeze vrijdagavond met de lo- te categorie beoordelen, waarting voor de Grote Optocht in de bij vooral de eigen inbreng zwaar
feesttent op het evenementen- meetelt. Om 13.00 uur (een half
terrein in De Kwakel.
uurtje eerder dan voorgaande jaAlle vertegenwoordigers van de ren!) gaat de kinderoptocht van
karren komen deze avond naar start, voorafgegaan door Steelde tent om te loten voor de start- band Tavenu. Na de ronde door
volgorde.
De Kwakel zal de stoet bij de tent
Presentatie van de loting is in eindigen. Om 15.00. De kinderophanden van Huub Hangop onder tocht is voor alle kinderen vanaf
supervisie van het Feestcomité.
groep 3 tot 16 jaar. Op het Feestterrein zal net als voorgaande jaNa afloop van de loting kan het ren het buitencafé weer geopend
eerste kermisfeestje worden ge- zijn en staat er ook weer verrasvierd. Aanvang van de loting is sings-act achter het hek. De feestom 19.00. Entree gratis!
tent opent deze op zondag om
16.00 uur, waarna BZB (Band zonZaterdag 31 augustus
der Banaan) een mooi optreden
Feestavond
zal geven.
Zaterdagavond wordt weer een
gezellige en schone avond met Maandag 2 september DJ Menzoo, Rene Karst (bekend Kortingsmiddag
van zijn hits ‘Te dik in de kist’ Van 15.30 uur tot 18.00 uur is de
en ‘Atje voor de sfeer’) en een euromiddag op de kermis. De
schuimparty.
meeste attracties geven deze

middag korting en de kinderen
kunnen hun vrijkaartjes inwisselen die ze via school of de kinderoptocht hebben ontvangen.
Maandagavond 4 september
Trek ‘m Erin
Op maandagavond gaat voor de
derde keer het touwtrekspektakel ‘Trek ‘m Erin’ van start. In totaal
24 dames- en herenteams strijden om de titel ‘sterkste team van
De Kwakel’. Deelnemende teams
worden om 18.30 verwacht op
het evenemententerrein zodat er
om 19.00 gestart kan worden. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, het maximale aantal teams
is bereikt. Na Trek ‘m Erin start het
feestprogramma in de tent. Uiteraard vindt daar de prijsuitreiking
plaats, en de band Paper-plane zal deze avond optreden. Het
thema is deze avond PUNK, en
de Kwakelse band KAF kan daarbij natuurlijk niet ontbreken! ‘Dik
en Gezellig’ maken het feest weer
compleet.
Dinsdag 3 september
Grote Optocht
Op dinsdag het evenement waar

Kwakelaars al weken naar uitkijken; De Grote Optocht. Bijna 40
karren nemen deel aan de optocht die dit jaar voor de 67e keer
wordt gehouden. De stoet vertrekt om 9.15 vanaf de Ringdijk
en gaat via de Vuurlijn, Watsonweg, Boterdijk, Kwakelsepad, De
Kuil, Kwakelsepad, Drechtdijk
naar Halfweg waar de optocht
rond 15.00 uur eindigt. Na de
optocht gaat het feest verder in
de feesttent bij de kermis, alwaar
rond 17.00 uur ook de prijsuitreiking plaats vindt. Meer informatie over de kermisactiviteiten
vindt je op www.polderfeest.nl
(optochten en Trek ‘m Erin) en op
www.penelopeevents.nl (programma feesttent). Op Facebook
en Instagram blijf je op de hoogte via e informatie via Feestcomitedekwakel en Kwakelse Kermis.
Toegangskaarten voor zaterdag
en zondag zijn voor 10 euro +
1 euro verwerkingskosten verkrijgbaar via www.justtickets.nl.
Aan de tent kosten de kaarten
13 euro. Het Feestcomité en Penelope Events en Catering wensen iedereen een gezellige Kermis toe.

Feestelijke heropening
Siphra’s Studio

Eerste repetities weer
begonnen bij VIOS
Terwijl de laatste mensen weer
terug komen van vakantie zijn inmiddels bij de Show- & Marchingband van Muziekvereniging VIOS
uit Mijdrecht, de eerste repetities
alweer begonnen. De leden en
staff maken zich alweer op voor
de optredens in zowel binnenen buitenland waar de Show- &
Marchingband zich na de vakantie weer mag presenteren. Naast
de komende optredens wordt inmiddels ook de laatste hand gelegd aan het Musickidzprogramma waarmee VIOS op vrijdag 13
september weer zal starten. Esther, Fabiënne, Jessica, Marinda,
Rachelle en Tim zullen er alles aan
doe om de kinderen wegwijs te
maken in de fantastische wereld
van het muziek maken.
Na het succes van vorig seizoen
zal ook nu gebruik worden gemaakt van dezelfde instrumenten als bij Show- & Marchingband
VIOS voorkomen, zoals dwars-

fluit, saxofoon, trompet, trombone, euphonium en slagwerk. Zo
wordt direct een heuse MusicKidz-band gevormd!
En dit alles op een ontspannen en
speelse manier. De lessen zullen
plaatsvinden op de vrijdagavond
van 18:45 tot 19:45 waar de kinderen tijdens hun laatste les een
heus concert zullen geven voor
ouders, familie en vrienden.
Er is nog plek dus meld je snel aan
via Musickidz@vios-mijdrecht.nl.
Mocht je het leuk vinden om verder te gaan in het muziek maken
bij VIOS is er natuurlijk altijd de
kans dat je op televisie komt net
als de leden van afgelopen seizoen de mazzel hadden om mee
te mogen werken aan een commercial van de Rabobank.
Mocht je benieuwd zijn naar de
commercial en de Show- & Marchingband willen bewonderen
houd dan goed de televisie in de
gaten.

Zomerfeest bij Kryenhoff
Op zaterdag 24 augustus kwamen alle bewoners van het appartementencomplex “Park Krayenhoff” in Uithoorn, op het parkeerdek bijeen voor het jaarlijkse zomerfeest. Dit onder het genot van een hapje en een drankje.
Er was deze keer een echte patatkraam geregeld. Iedereen genoot
van een ouderwetse puntzak
met patates en andere snacks. Er
zat ook nog een feestelijk tintje
aan deze middag. Een bewoner
van het complex, Leo Koopman,
schonk een door hem gemaakte
vlag. Deze is ontworpen door de
leden van de bewonerscommissie van “Park Krayenhoff. Samen
met een medebewoner heeft Leo
de vlag aan de vlaggenmast bevestigd en omhoog gehesen., dit
onder luid applaus van alle bewoners. Het was weer geslaagde
middag.

Eigenaresse Siphra, van Damesmodezaak Siphra’s Studio in het
Centrum van Aalsmeer is al vanaf juni druk bezig met de verbouwing van haar winkel. En er is ontzettend veel gebeurd. Dit wordt
al duidelijk bij binnenkomst. De
entree is centraler gesitueerd en
is daarmee meteen laagdrempeliger, zo lijkt het. De vloer heeft
een robuuste betonlook gekregen, de muren zijn aangepakt,
alle kledingrekken veranderd en
er is kleur aangebracht. “Ik heb
daarbij advies gekregen van een
extern bureau.” Begint Siphra, die
dol enthousiast is over het eindresultaat. “Deze man is een professional op het gebied van restyling van winkels en alles klopt.”
Met trots laat ze haar winkel zien
en werkelijk aan ieder detail is gedacht; De toonbank is opnieuw
bekleed en heeft een stoer zinken
blad, de vloerkleden zijn nieuw
alsook de glanzende paspoppen.
En er zijn blauwe houten achterwanden, door Siphra zelf geschilderd. “Ik kon op een gegeven moment geen latje meer zien. De
bloempotten, vazen en andere
accessoires kloppen in het interieur.” Vier ruime paskamers zijn
naar het midden verplaatst en
de achterwanden daarvan hebben een bijzonder behang gekregen. Niet op papier uit te leggen,
dit moet je gewoon gaan zien.
Ook is er een gezellig zitje en een
nieuwe koffiecorner gecreëerd en
achterin de winkel bevinden zich
nog twee grotere paskamers handig voor klanten met een kinderwagen of in een rolstoel. Siphra:
“Het is echt heel anders. Men kon
zich er geen voorstelling van maken. Alleen de plafonds zijn hetzelfde gebleven.” Tijdens het gesprek komen een aantal vaste
klanten binnenwandelen die hun
ogen uitkijken en goedkeurend
knikken. Siphra glimlacht van oor

tot oor. “Ik ben zo blij met deze metamorfose en ook enorm
trots op mijn team. We zijn maar
anderhalve week dicht geweest.
Er is zo hard gewerkt.”
Openingsweekend
Vanaf 9 augustus is de winkel
reeds open, maar aanstaande
vrijdag en zaterdag (30 en 31
augustus) staat de officiële heropening gepland voor belangstellenden. Tijdens dit feestelijke openingsweekend staat er
natuurlijk koffie met wat lekkers en een attentie klaar. Tevens mogen alle klanten, na
aankoop, een ballon lek prikken
en zo kans maken op gave prijzen zoals kaarten voor NIKKIE in
concert, kledingsets van diverse trendy merken, een complete make-over en nog veel meer!
Een goede reden om dit weekend even bij deze prachtige winkel te gaan kijken en te snuffelen tussen merken als Nikkie,
Nümph, Summum, Levi’s, Penn
and Ink, Circle Of Turst, YAYA en
Mosmosh. De najaarsmode in
kleuren okergeel, bruin en andere herfsttinten hangt volop in
de nieuwe rekken. Het geheel is
stoer en sjiek tegelijk en de sfeer
warm en huiselijk. Siphra tot
slot: “Kom tevens naar de braderie volgende week zaterdag. We
hebben een kraam voor de winkel. En dan is er nog de najaarsmodeshow op 25 en 26 september waar je je vanaf nu voor kunt
aanmelden. Dus heel graag tot
ziens!” Kijk op de website www.
siphrasstudio.nl of volg Siphra’s
Studio via social media.
De openingstijden zijn op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, van
dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00, vrijdag
tot 20.00 uur en op zaterdag tot
17.00 uur. Het adres is Zijdstraat
58 Aalsmeer.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Vlinders
Mensen houden van vlinders.
Ook al zijn het insecten maar
ook die zijn vaak heel mooi.
Bovendien: ze bijten niet en ze
steken niet.
Nu is het nog zomertijd dus
vlindertijd. En en vlinder ben
je niet zomaar. Eer je vlinder
bent is er heel wat aan vooraf
gegaan. Je begint als eitje, dan
word je een rups, daarna verpop je tot pop en dan eindelijk
word je een vlinder.
Er zijn enorm veel vlindersoorten, waaronder heel veel nachtvlinders. In Nederland zijn er in
totaal wel 2000 vlinders. Van al
die vlinders zijn er 53 verschillende dagvlinders. Jammer genoeg zijn inmiddels in Nederland 17 soorten dagvlinders
uitgestorven. Recent is ook de
grote vos voorgoed verdwenen.
De oorzaak hiervan is vooral
dat hun leefgebieden zijn aangetast en daardoor onleefbaar
voor de vlinders geworden zijn.
In totaal komen in de hele wereld 160.000 soorten vlinders
voor.
De voortplanting gaat door
middel van eitjes. Van de 100
eitjes lukt het er 1 tot 5 van de
100 om het vlinderstadium te
bereiken. Droogte speelt daarbij een rol maar ook extreem
veel regen, ziekte of voedselgebrek. Voor de rupsen die er in
slagen te blijven leven is maar
één ding belangrijk: veel eten!
De rups wordt in de pop omgebouwd tot vlinder. Dit is een
echte metamorfose.
In Nederland wordt het koolwitje wellicht het vaakst gezien
en herkend. Ze komen voor
in heel Nederland. Per jaar leven er 3 generaties koolwitjes,
soms 4 generaties. (van eind
april tot begin september)
Er zijn maar een paar soorten vlinders die in Nederland
kunnen overwinteren: de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia en de kleine vos. Zij overwinteren in een schuur, een
holle boom of iets dergelijks.

Dit zijn de soorten die je in het
voorjaar als het wat warmer
wordt het eerste ziet. Andere
vlindersoorten die in Nederland
voorkomen vliegen in het begin van de herfst naar het zuiden. Voorbeelden van trekvlinders zijn de Atalanta en de distelvlinder. Als gevolg van de klimaatverandering blijven deze
soorten tegenwoordig ook wel
in Nederland. Een nacht strenge vorst en ze sterven allemaal.
De vlinders die in Nederland
blijven worden veelal niet ouder dan een jaar.. Sommige
trekvlinders kunnen duizenden
kilometer vliegen!
De grootste vlinder ter wereld is
de atlasvlinder die 25 cm groot
kan worden. Hij is familie van
de dagpauwoog. De atlasvlinder komt voor in Azië en wordt
niet oud: 6 á7 dagen. In Nederland is deze reuze vlinder te
zien in de vlindertuinen van Artis (Amsterdam) en Emmen.
Vlinders kijken in de natuur kun
je het beste van medio mei tot
eind mei en vanaf begin juli tot
medio september. Kijk eens uit
naar de kleine vuurvlinder die
komt in heel Nederland voor op
schrale graslanden. Die hebben
we in de
blauw graslandjes van De Ronde Venen. Je kunt ook vlinders
gaan kijken in Artis in Amsterdam of in de Botanische Tuinen in Utrecht. Wil je vlinders
in je eigen tuin: plant een Budleyja die veel vlinders aantrekt.
2019 is voor sommige vlinders
zoals de distelvlinder een topjaar Bovendien geurt die Budleyja heerlijk.
Nog een paar mooie vlindernamen: aangebrande spanner,
absintmonnik, apollovlinder, zilveren maan,
Geniet vooral verder van deze zomer van al het moois dat
in de tuin, park en natuur rond
vliegt.

Nel Bouwhuijzen
(IVN natuurgids)

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Dames SAS’70 zoekt nog
nieuwe speelsters
Voor het 1e en het 2e damesteam
kan volleybalvereniging SAS’70
uit Uithoorn nog versterking gebruiken. Het 1e damesteam is
een relatief jong en gedreven
team. Vorig jaar zijn de dames gepromoveerd naar de 1e klasse en
wisten een prachtige 6e plaats te
bereiken.
Het 2e damesteam speelt 2e klasse en is een mix van ervaring en
een paar jongere speelsters. Ook
zij kunnen nog versterking gebruiken. Er wordt getraind op

dinsdagavond van 19.30 – 21 uur
in De Scheg in Uithoorn. De thuiswedstrijden zijn op donderdagavond en de uitwedstrijden zijn
op wisselende avonden en heel
soms op zaterdag. Wil je een paar
keer meetrainen? Dan ben je van
harte welkom.
Neem dan contact op met Yvette van Vugt (TC dames) op telefoon 06-13737788. Ook recreanten, jeugdleden en heren zijn uiteraard van harte welkom bij deze gezellige club!

Aangeboden:

Stichting CREA

Loods
ruimte
Aalsmeer • Amstelveen • Mijdrecht

Kom   a   

Pittige knabbels

Lekker voor bij de borrel, probeer eens wat
anders dan een zak chips…

€2,75

Frambozen
crème patissier
taartje
Een harde wener bodem,
gevuld met banketbakkersroom
en afgemaakt met
heerlijke frambozen

€6,95

Van     

WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!
Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

www.dorcaswinkelaalsmeer.nl

KORTINGSFESTIJN
Vanaf donderdag 29 augustus tot en met
zaterdag 14 september 2019

50% korting op alle kleding en schoenen
Geopend: dinsdag, donderdag, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Dorcaswinkel Aalsmeer
Turfstekerstraat 15 en 19 • Aalsmeer
Te koop:
Ambachtelijke, handgehakte
aanmaakhoutjes voor uw openhaard, 10 kg €7,50. Tel. 06-55918895

Te koop:
D.grijze twijfelaar, i.z.g.st. afm. 1.30
x 2.10 incl. matras, staat in rook- en
diervrij huis €150,-. Tel. 06-22443651

KLUS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

JOS ROELEVELD

Voor al uw klusjes in en om uw huis/bedrijf
Gespecialiseerd in
houtrotreparaties en
professioneel schilderwerk

PROGRAMMA
Voor al uw vragen bel:
ZORGBOERDERIJ
INNER-ART
Tel.: 0297-241290 of 06-21225103
INLOOP DE LANDER:
VoorZorgboerderij
ieder die zin in een
verzetje
Inner
- Artheeft,
contacten, gezelligheid of aﬂeiding zoekt
of wanneer
een spel
niet
te spelen is.
Dagbesteding
voor
allealleen
doelgroepen
Natuurlijke,
afwisselende,
gezonde dagbesteding
voor alle
Met
elkaar
iets ondernemen
is gezelliger!
doelgroepen en leeftijden. Grote bloemen- en groentetuin,
winkel, boomgaard,
erf, verzorging van dieren,
Maandagochtend:
huishoudelijk
werk,
creativiteit,
technische klussen etc.
snookeren - schaken/dammen
Inloop ‘De Lander’
Maandagmiddag:
spelletjes

- Voor mensen die er even uit willen of kampen met chron.
Dinsdagochtend:
GGZ-/sociale problematiek
een mogelijkheid om te ontmoeten.
yatze
- Voor ouderen uitspelletjes
De Kwakel om- er
even tussenuit te zijn.
handwerken
(breien,
haken,
naaien)
Ook
ter ontlasting van
mantelzorger
en verzorgende.

Dinsdagmiddag:
Biologische
boerderij en Terras

Terras voor koffiekaarten
en gebak,(keezen)
boerderijwinkel met jams,
darten
(buiten)
sappen, gedroogde
appeltjes,
enz., van eigen erf.
Ook kaarten,
cadeauartikelen,
groot en klein.
Woensdagochtend:
Geen groente.

schilderen/tekenen - crea
Woensdagmiddag:
Voor lezingen,gesprek
bij levens- en geloofsvragen.
crea - darten (buiten)
Donderdagochtend:
poolbiljart - yatze - kaarten
Donderdagmiddag:
schaken/dammen - spelletjes, kaarten.
Bij belangstelling meer of
andere
mogelijk.
Vuurlijn 36 | 1424 NS Deactiviteiten
Kwakel | 0297 563
753 | www.inner-art.nl
Toegang
vrij.
t/m09:00u
do. -9.30-15.30u.
Open:
Ma.ma.
t/m Do.
16:00u
Boerenmuseum ‘De 7 Erven’ en Atelier Inner - Art

Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 0297-563753.

voor opslag, gedeelte
loodsverwarmbaar.
Heftruck beschikbaar.
Tel. 06-51262667
De uitgever van deze krant kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard ook, ontstaan door het
niet tijdig en/of onjuist plaatsen
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven
advertenties of ontstaan door
onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons
niet te worden gecompenseerd.
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar
particulier. Oosteinderweg 201a,
Aalsmeer.
Tel: 0297-320058
Gevraagd:
Verzamel al vele jaren medailles
vaantjes stempelkaarten ijskaarten
etc. Van toertochten op de schaats.
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten en foto’s van voor 1960, ook
hele verzamelingen.
Tel. 06-15451873

centrum voor kunstzinnige vorming

OPEN DAGEN

Fort a/d Drecht

zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september
13.00 - 17.00 uur

Grevelingen 56
1423 RN Uithoorn
www.crea-uithoorn.com
crea@xs4all.nl
06 478 49 113

CREA in Uithoorn verzorgt creatieve cursussen voor kinderen en volwassenen.
Bij CREA kunt u onder andere boetseren, pottenbakken, tekenen, schilderen,
fotograferen, portrettekenen, edelsmeden en beeldhouwen.

Al uw waardevolle audio- en videobanden
vakkundig naar een CD, DVD of USB-drive.
Steven van Rumelaerstraat 49 - 3641CK Mijdrecht - 0297-28 33 49 - www.proostdij.com
Gevraagd:
Verhuist of de zolder opgeruimd lp,s
singeltjes pop beat uit de jaren 50-60
gevonden neem ze graag van u over.
Tel. 06-12946730

Voor aanhangwagenreparatieen onderhoud ga naar

25 uur autorijles + examen: € 1.350,Vaarbewijs in 6 avonden: € 150,-*
Rijbewijs keuring nodig ? Bel ons!

TECHNIEK

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl
* Te koop:
10 Pantalons (zomer), maten 58-6062, div. kleuren, nauwelijks gedragen
à €25,-, diverse rietenhoeden à €15,-.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
Damesfiets, gazelle, handremmen, 3
versn. Slot € 25,-. Tel. 06-48209059
Te koop:
Nieuw vijgenjam,braam,pruim,a
brikoos,mango,zw.Aal,kruisbes
p.Pot1euro.V.Kika.St.Buiten.Leimuiderdijk97 rijsenh. Tel. 0297-331433
Te koop:
Praam, gebruikt maar goed geconserveerd €200,-. Tel. 06-27211118
Te koop:
2,5 zts bankje stof i.g.st. €70,-. Blueray dvd speler nw. €70,-. Tel. 0297288669
Gevraagd:
Oude werkbank ladenkast gereedschapskast winkelkast etc. Tel.
06-22885528
Te koop:
Schitterende kersenhouten tafel
met 4 mooie zwarte stoelen. Tel.
06-53836055
Te koop:
Veiligheidsschoenen mt. 45 laag
model. Merk Gri sport, nw. in de doos
€22,50. Jumbo puzzelrol voor puzzels
van 500 t/m 1500 stukjes nw. in de
doos €5,-. Tel. 06-12645043
Te koop:
Inductie kookplaat merk Atag 3 jr oud
nog 2 jr garantie €250,- . Recycling
afzuigkap 90 cm breed merk Berotti,
3jr oud (geen afvoer nodig) €250,-.
Tel. 0297-563461
Te koop:
Bang & Olufsen TV type MX i.g.st.
€69,50. Engelse doktersjas jaren '30,
gebruikerssporen i.g.st. €35,-. Tel.
0172-508291
Te koop:
Nieuwe zwarte lederen voetbalschoenen Adidas Copa Mundial maat
42 van €160,- voor €85,- koopje. Tel.
0297-321733
Te koop:
D.grijze leren bankstel €100,-.
Tafeltje €25,-. Kleed rood €10,-. Tel.
06-44045713
Te koop:
Printer canon pixma mg 3052 nw in
doos €20,-. Tel. 0297-283653

September actie
Aanhangwagen rijbewijs in 1 dag: € 399,-*

Aanwezig van
08.00 tot 13.00 uur.
Banden, onderdelen
en laswerk.

Het VerkeersCollege

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980

Feestelijk openingsweekend
op 30 en 31 augustus

16

28 augustus 2019

Vanaf het najaar weer actief

Cursussen en workshops
bij Groei & Bloei Aalsmeer
Na een prachtige zomer beginnen in september de cursussen
en workshops weer bij Groei &
Bloei Aalsmeer. Zo start op donderdagavond 12 september het
bloemschikken voor gevorderden en beginners. In de beginnerscursus wordt in drie gezellige avonden de beginselen van
het bloemschikken geleerd. De
gevorderden, eveneens drie lessen, kopen zelf hun bloemen in
en werken hiermee, onder begeleiding van een ervaren bloemenarrangeur, een opdracht uit.
Op donderdagavond 19 september begint een keramiek cursus
van tien lessen. Er wordt op een
ontspannen manier de beginselen van het pottenbakken op
een draaischijf geleerd, afgewisseld met handvormen. De cursus
mandenvlechten staat ook op het
programma. Deze start donderdagavond 26 september en bestaat uit tien lesavonden.
Op donderdagavond 10 oktober
wordt een workshop vilten voor
beginners georganiseerd. Schapenwol, water en zeep zijn de
basismaterialen. Met je handen
wrijf je de wol tegen elkaar tot
vilt. Daarna vorm je het vilt om
een tempex vorm. Je zult versteld
staan van het resultaat.
Donderdagavond 17 oktober
vindt de jaarlijkse najaarsworkshop weer plaats. Met allerlei
bessen en ander moois dat de natuur in het najaar te bieden heeft

wordt een mooie krans draaien.
Een oude vertrouwde activiteit
op de agenda van Groei & Bloei is
het vullen van een pot met voorjaarsbollen. Dit gaan cursisten op
donderdagavond 7 november
doen. Deze avond wordt een pot
gevuld met bollen en deze wordt
beplant met winterharde violen.
In het voorjaar kan genoten worden van een pot vol bloemen.
Ook het kerstschikken mag dit
jaar niet ontbreken. Dit jaar wordt
op donderdagavond 12 december een mooi klassiek kerststuk
gemaakt. Donderdagavond 16 januari 2020 lijkt nog ver weg. Maar
deze avond gaat op een creatieve manier een vogelvoederplaats
gemaakt worden.
Groei & Bloei is een vereniging
zonder winstoogmerk. Hierdoor
kunnen deze cursussen en workshops aangeboden worden tegen scherpe prijzen. Leden van
Groei & Bloei genieten korting
op cursussen en workshops en
tal van andere activiteiten. Kijk
voor meer informatie over bovenstaande cursussen, workshops
en alle andere activiteiten op de
website www.groei.aalsmeer.nl.
Voor aanmelden en verdere informatie kan ook contact opgenomen worden met Esther Straathof via de mail op groeienbloeicursus@gmail.com of bel 0297344237. Aanmelden onder vermelding van naam, telefoonnummer en mailadres.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE

Enquête hondenbeleid Uithoorn
Honden zijn voor veel inwoners
een favoriet huisdier en ze zijn
welkom in onze gemeente.
De regels die zijn vastgelegd in
het hondenbeleid voor de aanlijn- en opruimplicht blijken in de
praktijk niet altijd even duidelijk
te zijn.
In het hondenbeleid staan afspraken waar iedereen zich aan moet
houden. Wanneer ruim je hondenpoep op?
Wanneer mag je het laten liggen? Waar mag je hond loslopen?
Wanneer moet de hond aangelijnd zijn? Etc. De gemeente ontvangt regelmatig klachten die
gaan over honden; overlast van
hondenpoep, loslopende honden op plekken waar ze aangelijnd moeten zijn, maar ook verzoeken voor extra hondenuitlaatplekken.

Onder de loep
Ze willen daarom een enquête
houden om het huidige hondenbeleid onder de loep te nemen.
Wat zijn de wensen van de inwoners, wat kunnen we beter doen,
heeft u nog tips voor betere afspraken. Overlast door honden,
met name hondenpoep, staat
hoog in het lijstje van dagelijkse
ergernissen.
Doe mee en vul de enquête in.
Ook als u geen hond heeft, doe
juist mee! Het hondenbeleid treft
iedereen. De enquête kunt u invullen op www.uithoorndenktmee.nl. Bent u geïnteresseerd
om mee te doen met het opstellen van goede afspraken/maatregelen (beheerplan) na de uitkomst van de enquête, dan kunt
u dit aangeven aan het einde van
de enquête.

om een of beide workshops, die
TCO organiseert de komende
maand, te bezoeken. Hiervoor
stelt YogAletta haar deuren in The
Beach weer gastvrij open. Ervaar
zelf of Mindfulness en/of familieopstellingen ook voor jou helpend kunnen zijn. De workshop
Mindfulness is op 6 september
en de workshop Familieopstellingen op 13 september. Beiden beginnen om 19.30 uur en vinden
plaats bij YogAletta@ the Beach.

Van links naar rechts: Joke, Marianne en Lidwien, trainers van TCO.

Therapeutisch Centrum Oosteinder

Workshops mindfulness
en familieopstellingen
Stress, piekergedachten en vastgeroeste (familie)patronen. Dit
zijn veel gehoorde symptomen
waar mensen last van kunnen
hebben in deze jachtige tijd, waar
steeds sneller en meer gepresteerd moet worden.
Therapeutisch trainingscentrum
Oosteinder heeft ten doel men-

sen met behulp van coaching,
therapie en trainingen te begeleiden om meer harmonie, rust
en geluk in hun leven te ervaren.
Mensen die bovenstaande herkennen en die bereid zijn te werken aan hun ontwikkeling en bewuster in het leven willen staan,
worden van harte uitgenodigd

plaats in deze training in. Lidwien
van den Broek, trainer en coach:
“De methodiek ‘Systemisch werken’ kan ons inzicht geven in hoe
wij als individu verbonden zijn
met verschillende groepen en/of
systemen.
Het eerste en belangrijkste systeem is dat waarin een kind
wordt geboren: de familie. Door
familieopstellingen kan heel
goed zichtbaar gemaakt worden,
of en hoe we zijn vastgelopen in
dit systeem en oude patronen
Workshop Mindfulness
waar we last van hebben, kunnen
“Ik sta even stil, en dat is een he- leren loslaten.“
le vooruitgang, is mijn motto”, al- De nieuwe vier dagen plus één
dus Joke van der Zwaan, mind- avond durende training Levensfulnesstrainer van Wings & Foo- Kunst zal in TCO weer starten op
tprints. De eerste stap naar be- 11 oktober.
wustwording is om te herkennen Ook ex-deelnemers van de traihoe je tot nu toe met stress en an- ningen (bij TCO of elders) wordere ongemakken omgaat. Daar- den van harte uitgenodigd om de
voor is het noodzakelijk eerst een workshops te komen bezoeken
pas op de plaats te maken, en dat ter voeding van het zaadje dat ze
hoeft maar heel kort, waardoor je eerder al geplant hebben. En dit
even uit jouw automatische pa- is voor hen ook een mooie geletroon stapt. Op deze workshop genheid om vrienden, familielezal je alvast mooie behulpzame den of collega’s mee te nemen
tools meekrijgen om te leren hoe om kennis te laten maken met
je dit kunt doen. Deze acht week- deze mooie zelfontwikkelingssyse training mindfulness start 26 stemen.
september in TCO.
Aanmelden voor de workshops
en/of trainingen via: info@tcoFamilieopstellingen
aalsmeer.nl of 0297-324757 en
Al enige jaren wordt in TCO te- via info@wingsandfootprints.nl
vens met veel succes de training of 06-23861976. Kijk voor meer
LevensKunst gegeven. Familieop- informatie op www.tcoaalsmeer.
stellingen nemen een belangrijke nl of www.wingsandfootprints.nl.

Gemeente en inwoners
bepalen samen sociale koers
De gemeente Uithoorn gaat een
nieuw plan maken waarin staat
hoe zij mensen wil helpen die
moeite hebben mee te draaien
in het dagelijks leven. Die ondersteuning biedt zij natuurlijk wel
al, maar nu wordt gekeken of en
hoe het beter kan. Dit nieuwe
‘Koersplan sociaal domein 2020’
wil de gemeente realiseren in samenwerking met inwoners en
(zorg)partners.
Opdrachtgever is wethouder Ria
Zijlstra (sociaal domein). Ze legt
uit: ,,In Uithoorn en De Kwakel
wonen gelukkig veel mensen die
het goed hebben. Ze hebben een
mooie woning, een baan, familie
en vrienden. Maar er zijn ook inwoners die het minder hebben.
Omdat ze ziek zijn of een beper-

king hebben, niet aan het werk
komen of schulden hebben. In
het nieuwe Koersplan komt te
staan hoe we deze groep inwoners willen gaan ondersteunen.”
Nieuw plan
Zijlstra vervolgt: ,,We stellen dit
nieuwe plan graag samen op
met betrokken inwoners en onze (zorg)partners. Het moet een
plan worden waar zoveel mogelijk mensen achter staan. Uithoorn maken we tenslotte samen.
Dit hebben we ook gedaan bij het
opstellen van de gezondheidsnota en de nota armoedebestrijding. In die lijn gaan we nu verder. Daarom vragen we inwoners
die zicht hebben op de behoef-

tes op sociaal gebied om samen
met ons mee te denken. Overigens is het leuk om te melden dat
we niet alleen schrijven, maar ook
het hele proces tekenen en filmen.”
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners. Het gaat
onder andere om ondersteuning op het gebied van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), Jeugdzorg en de Participatiewet.
Al die onderdelen noemen we
het sociaal domein. De taken binnen het sociaal domein zijn één
van de belangrijkste opgaven van
de gemeente geworden. Zijlstra:
,,De afgelopen jaren hebben we

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST VOOR
DE IPADCURSUS
“ZILVERONLINE”
2 tot 3 keer per jaar wordt er
door vrijwilligers, de iPadcursus “Zilveronline” (voor senioren!) gegeven. Deze cursus heeft als doel om senioren over de drempel te krijgen
van de digitale wereld, waarin ook zij komen te staan. Op
donderdagochtend 19 september 2019 zal de volgende cursus van 2019 weer van
start gaan met de “intro ochtend”. Om een beeld te geven
van wat de cursus inhoudt, zullen de docenten een openbare
voorlichtingsbijeenkomst houden, op donderdag 12 september 2019 van 10.00 tot 12.00
uur. Deelname aan deze ochtend is gratis.
Graag even aanmelden als u
wilt komen. Tel: 0297 567 209
NIEUW SEIZOEN,
NIEUWE ACTIVITEITEN, NIEUWE MOGELIJKHEDEN
In september beginnen we aan
een nieuw seizoen activiteiten
en cursussen.

Stoelhonkbal, Vitaal Bewegen,
Bewegen op Muziek, Meer Bewegen voor Ouderen starten al
in de eerste week van september.
Yoga op de Stoel start een
weekje later. Op maandagochtend wordt er gebreid voor het
goede doel door de Brei- en
Babbelclub.
U kunt ook op maandagmiddag weer terecht bij het Knipen Kleurcafé of om wenskaarten te maken. Op dinsdagochtend worden er ook wenskaarten gemaakt. Op donderdagochtend bent u welkom bij de
koffie-speciaal en op vrijdagochtend zijn de Koersballers
weer present.
Bent u op zoek naar een passende activiteit of heeft u ideeen voor een nieuwe activiteit
die u mist in ons aanbod, dan
horen wij het graag! Alle activiteiten worden ondersteund
door vrijwilligers.
Lijkt het u leuk om ons te komen helpen? Kom langs of
maak een afspraak, wij denken
graag met u mee. Iedere ochtend staat de koffie klaar.

Crea begint weer Creatief
Het creatieve seizoen gaat binnenkort weer van start bij Stichting CREA in Uithoorn. Naast de
vertrouwde cursussen pottenbakken, boetseren, beeldhouwen, schilderen, fotografie en
edelsmeden bieden wij dit seizoen ook weer cursussen voor
kinderen vanaf 8 jaar zoals tekenen en schilderen op woensdag,
pottenbakken op zaterdag en
voor jongeren vanaf 12 jaar het
tekenatelier en de cursus edelsmeden. Voor volwassenen zijn
er ook cursussen botanisch tekenen, aquarelleren en schilderen
zoals Rembrandt. Voorafgaand
aan de start zijn er aankomend
weekend 31 augustus en 1 september open dagen. Hier kunt
u cursisten aan het werk zien en
spreken met hen en de docenten.
Ook zijn er mogelijkheden om
zelf aan de slag te gaan met klei,
metaal of penseel.
Vorig seizoen is Crea begonnen
met een thema. Cursisten mochten een werk met dit thema maken en hiermee werd er afgelopen april een expositie georga-

niseerd. Afgelopen jaar was het
thema “Flora” en het enthousiasme van cursisten, docenten én
bezoekers was zo groot dat Crea
heeft besloten aankomend jaar
weer met een thema te gaan werken. Omdat heel Uithoorn vanaf oktober in het teken staat van
haar 200 jarige bestaan, heeft
Crea dit als nieuw thema gekozen. Crea is er voor jong en oud,
voor creatieve mensen, maar zeker ook voor mensen die hun creatieve kanten willen leren kennen.
Crea is gehuisvest in het Fort aan
de Drecht. Dit fort is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam
en is UNESCO werelderfgoed. In
de ruimtes van Crea zijn nog veel
oorspronkelijke details te zien
van het soldatenleven op het fort.
Dus zeker de moeite waard om
creatief én historisch bezig te zijn
dit weekend. Kom vanaf 13.00
uur gezellig langs op Grevelingen
56 te Uithoorn. Voor alle informatie kunt u ook kijken op de website: www.crea-uithoorn.com. (zie
ook advertentie in dit blad)

samen met maatschappelijke organisaties, professionals en vrijwilligers deze taken uitgevoerd
en ervaring opgedaan. Nu de gemeente een beeld heeft van wat
er goed gaat en wat beter kan
is het belangrijk om samen opnieuw richting en focus te bepalen.”
Bijeenkomsten
Door middel van gesprekstafels
in winkelcentra, ontbijtsessies
en andere bijeenkomsten gaat
de gemeente de komende tijd
in gesprek met inwoners en haar
(zorg)partners. De gemeente laat
via meerdere kanalen (Facebook,
lokale media, gemeentepagina,
gemeentelijke website) weten
waar en wanneer er bijeenkomsten zijn waar inwoners welkom
zijn om hun visie te geven.
De gemeente laat de betrokken
inwoners en partners regelmatig weten wat de vorderingen zijn
en wat er gedaan is met de verzamelde informatie.

De DRV Soos begint weer!
Op woensdag 28 augustus begint de Ronde Venen Soos weer.
U komt (hopelijk) fris, vrolijk en
uitgerust terug van vakantie klaar
om te bridgen, klaverjassen, biljarten of rummikub te spelen.
De activiteiten vinden plaats in
de Willisstee te Wilnis. Zij spelen
vanaf 13.00 tot ongeveer 16.45
uur. De kosten bedragen, inclu-

sief koffie of thee, € 3,=. Bier, wijn,
enz. zijn voor eigen kosten. De organisatie hoopt dat niet alleen de
vaste gasten, maar ook nieuwe
mensen te kunnen verwelkomen.
Iedereen is welkom. Voor verdere
informatie: Greet van Scheppingen, tel: 0651339687, Jenny Tonge, tel: 0297775802 of Gerard v.d.
Veen (bridge) tel: 0297281711
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Legmeervogels beginnen
aan het bekeravontuur

Driehuis schoolplein
Terwijl de leerlingen van Basisschool Driehuis in Mijdrecht genoten van hun welverdiende zomervakantie, is de afgelopen weken heel hard gewerkt op het
schoolplein van de school.
De noodlokalen zijn, na bijna 25
jaar staat van dienst, gesloopt om
plaats te maken voor een mooi,
uitdagend, groen schoolplein.
De lokalen zijn ooit geplaatst om
de klassen die niet meer in het
hoofdgebouw pasten een plaats
te bieden. De laatste jaren hebben BSO de Speelunit en Muziek-

school Kunst Rond de Venen er
gebruik van gemaakt en was er
een crealokaal voor de school.
In middels heeft de Speelunit een
leuke plek in de school gekregen
en heeft Kunst Rond de Venen elders een plaats gevonden.

een geweldig ‘verjaardagscadeau’ voor alle leerlingen. Tevens
laat Sterrenschool Driehuis zien
dat zij, ondanks haar leeftijd, met
haar tijd meegaat.
Door fa De Twee Heren, experts in
natuurspeeltuinen, is een werkelijk schitterend ontwerp gemaakt
Groen schoolplein
met uitdagingen voor alle leeftijMet de komst van directeur An- den.
nemarie ontstond ook het plan Er is een mix van zand, water,
voor een groen schoolplein. Ko- groen, tegels en materiaal gemend schooljaar viert de school maakt waarop gespeeld, gesport
haar 150-jarig bestaan dus dit en (buiten) geleerd kan worden.
is een uitgelezen moment voor Als de kinderen volgende week

Deel 1

weer op school komen, zijn de
entree van de school en de opgang naar het plein aangepast.
De plaats waar de noodlokalen
stonden zijn veranderd in zand
en grond en klaar voor de verdere invulling en uitvoering van het
groene ontwerp.
Houdt uw krant in de gaten wat
dit persbericht krijgt zeker nog
een vervolg als er weer nieuwe
ontwikkelingen te melden zijn!
Vanzelfsprekend houden ze u ook
op de hoogte van de festiviteiten
rondom ons 150-jarig bestaan.

Aanstaande zondag gaat de
KNVB bekercompetitie seizoen
2019-2020 van start. Voor Legmeervogels zondag 1 betekent
dit een thuiswedstrijd tegen
het naar de 2e klasse gepromoveerde HBC uit Heemstede. HBC is dan 2e klasser maar
moet zeker niet onderschat
worden gelet op de resultaat
behaald in eerder duel tegen
HBC. Zoals op 13 maart 2011
thuis maar net aan gelijk 1-1.
Ter voorbereiding van de start
is bekercompetitie heeft Legmeervogels ook geoefend tegen Roda’23 uit Bovenkerk.
Niet onverdienstelijk
Eerder in die week speelde Legmeervogels helemaal niet onverdienstelijk tegen het zaterdag elftal van Argon. Zeker de
eerste 45 minuten waren redelijk tot goed te noemen. Legmeervogels komen in dit duel al na 5 minuten op een 1-0
achterstand door een treffer
van Tycho Limburg. Nog voor
de rust komt Legmeervogels
langszij door een treffer van
Quint Piris. Na de rust vele wisselingen over en weer waardoor het een beetje rommelig gebeuren is de 2e helft. Vlak
voor het eindsignaal is het Argon speler Dylan Bergkamp

die de winnende treffer weet
te scoren. 2-1 voor Argon is dan
gelijk de eindstand.
Zakt terug
Afgelopen zondag dan tegen
Roda’23. Dit was een wedstrijd
waarin het even niet helemaal
mee zit. Was duidelijk niet de
wedstrijd waarin Legmeervogels kon laten zien dat er stappen voorwaarts zijn gezet, dit
met de goede wedstrijd tegen
Argon in het hoofd. Na 5 minuten kijkt Legmeervogels tegen een 0-1 achterstand aan.
Dan in de 15e minuut is het
Mitchell verschut die met een
fraaie kopbal de 1-1 weet te
score. Hierna zakt Legmeervogels wat erg ver terug en is het
Roda’23 dat wel erg eenvoudig de overhand weet te krijgen. Nog voor het rustsignaal
loopt Roda’23 uit naar een onterechte 1-3 voorsprong. Na de
rust weet Jasper Burgers er in
de 70ste minuut met een fraai
afstandschot er nog 2-3 van de
te maken. Deze 2-3 is dan ook
de eindstand. Het resultaat tot
nu toe in de oefencampagne is
een maal de winst en drie maal
een minimale nederlaag. Slechte generale, maar straks een
goede uitvoering? Laten wij
het daar dan maar op houden.

Poging inbraak in woning
Op donderdag 22 augustus is
rond zes uur in de avond ontdekt
dat geprobeerd is in te breken in
een woning aan de Admiraal Ruyterlaan Uithoorn. De bewoners
ontdekten een schroef in het slot
van de deur. Deze bleek te zijn af-

Het tweede leven van de afgeschreven
Argon tenues en voetballen

SV Argon: Sportieve
steun voor BurundI

Sinds 2008 reist Jean Marie Hamenyimana naar Burundi. Hij
is in dit land geboren en getogen maar in de jaren negentig
heeft hij i.v.m. stammenoorlogen
zijn land moeten ontvluchten en
woont sinds 2001 in Mijdrecht in
De Ronde Venen. Gelukkig zijn de
oorlogen weer achter de rug en
werkt men volop aan de wederopbouw. Hiervoor gaat Jean Marie jaarlijks terug om te helpen.
Hij vertrekt dan met koffers vol
met afgeschreven voetbal tenues
en ballen van Argon. Hij heeft gekozen om met name de jeugd te
ondersteunen in sportieve activiteiten. Immers sport verbroedert
en op een speelse manier kan alle ellende van strijd van voorbije
jaren achter zich gelaten worden.
In 2017 reisde Cees Reurings, van
de materialen commissie van Argon, met hem mee.
Warm verrast
Deze was aangenaam verrast om

te zien hoe enthousiast de jeugd
was en hoe fantastisch het was
om te zien hoe alle materialen
een tweede leven hadden gekregen. Overal in de provincie waar
zij kwamen werden wedstrijden
georganiseerd en dankzij de diverse tenues werden het dus leuke sportieve wedstrijden. Geweldig om dit zo te zien.

Afgelopen zomer zijn Jean Marie
en Cees weer samen op pad geweest naar Burundi om te ondersteunen en materialen uit te delen. Hiermee kunnen weer nieuwe teams worden opgericht. Ze
hebben dus ook kunnen zien dat
er in de provincie RUMONGE en
de provincie CIBITOKE al nieuwe
teams waren opgericht en werden daar dus spontaan uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen. Heel veel dank dus aan Argon, Johnson en andere ondernemingen die dit doel van harte ondersteunen. Het deed hem

wel pijn om te zien dat de meeste spelers op blote voeten spelen. Sportschoenen zijn voor deze kinderen een luxeartikel. Die
kunnen zijn zich niet veroorloven. De meeste jongens en meisjes zijn erg leergierig. Maar helaas
ontbreekt het ook nog aan goede
schoolspullen.
Wederopbouw
De wederopbouw is in volle
gang. De overheid heeft besloten dat dit land het nu zelf moet
gaan uitzoeken en bied geen ondersteuning meer. Maar u ziet onze (afgeschreven) spullen worden
daar ten volle benut en maakt het
leven voor de jeugd van Burundi
een stukje aangenamer maar er
is nog veel meer nodig. Wilt u iets
betekenen voor jeugd en sport
in Burundi neemt u dan contact
op met: Argon materiaalcomissie Cees Reurings, Jean Marie Hamenyimana tel: +31 687 313037
email: hamenya@yahoo.fr

gebroken. Na deze poging zijn de
dieven er vandoor gegaan, in de
woning zijn ze niet geweest. De
inbraak moet hebben plaats gevonden tussen half juli en 22 augustus en is vanwege vakantie nu
pas ontdekt.
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Paratriatleet Jetze Plat wil
wereldtitel prolongeren in Lausanne
Paralympisch triatleet Jetze Plat
uit Vinkeveen, verdedigt op 1
september zijn wereldtitel in het
Zwitserse Lausanne. De regerend
paralympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen wil met
een nieuwe wereldtitel een grote stap zetten richting kwalificatie voor de Paralympische Spelen
van volgend jaar. “Als ik win, ben
ik zo goed als zeker van deelname in Tokio.”
Een week voor de WK paratriatlon in het Zwitserse Lausanne
verblijft Plat nog aan de andere

kant van de Zwitserse grens, in
het Italiaanse bergdorpje Trepalle. Al sinds begin augustus zit hij,
zoals dat zo mooi heet, ‘op hoogte’. Plat legt uit waarom: “Het is
sowieso heerlijk om even vier weken volledig te focussen op trainen en herstel. De hoogte (Trepalle is het hoogstgelegen dorp
van Europa, op ongeveer 2100
meter, red.) zorgt ervoor dat mijn
lichaam efficiënter gaat werken.
Ik train hier zodat mijn lijf eraan
went om met minder zuurstof te
functioneren. Zodra je na zo’n pe-

UWTC-er Bart de Veer
wint ronde van Uithoorn
Prachtig weer en aanvallende
koersen maakten de ronde van
Uithoorn weer een geslaagde
dag. Om 10.30 uur beten de veteranen 60+ de spits af. Na het
startschot werd er vooral door
Arie Blomberg pogingen ondernomen om uit het peloton te ontsnappen, maar hij kreeg de ruimte niet. Wel wist hij door zijn vele pogingen de leidersprijs te
winnen. Het was de Nederlandse kampioen Ron Paffen uit Milsbeek die met een overtuigende
eindsprint de wedstrijd wist te
winnen voor Hans Lap uit Hendrik Ido Ambacht en 3e werd Arie
Blomberg uit Kedichem. UWTC
lid John Tromp uit Kudelstaart
werd 5e en Ben de Bruin uit Uithoorn werd 9e.
Bij de cat 7 & nieuwelingen waren de Amstel renners met overmacht het sterkste. Jelle Boonstra
zette al vroeg in de koers een succesvolle ontsnapping in met een
sterke jump op de brug. De overige Amstelrenners stopte vakkundig af en een gaatje was geslagen. Mike Derogee deed nog
een moedige poging om de oversteek te maken, maar dit lukte helaas niet. In de laatste fase van de
wedstrijd wist ook Mees v Duren
weg te rijden uit het peloton. En
zo reed de Amstel op plaats 1 en

2. Maarten Holsbrink maakte het
feestje compleet door de derde plaats op te eisen. Voor UWTC
werd Mike Derogee 5e, Rens
Grömmel 9e en Lars Hopman 17e.
De trainingsleden Lance Venema
en Duuk vd Haagen werden 11e
en 13e. Helaas in deze groep een
valpartij waardoor twee renners
de wedstrijd niet konden uitrijden.
Massasprint
Bij de sportklasse/basisleden reden ook diverse UWTC leden
mee. Deze wedstrijd eindigde in
een massasprint van het voltallige peloton. Casper van der Woude uit Westbroek had een vlammende eindsprint en won deze
wedstrijd. Hij kreeg Justin Plijter
uit Hillegom en Rik Blok uit IJsselstein naast zich op het podium.
UWTC lid Michael van Meerland
had in 2014 zijn laatste KNWU
wedstrijd gereden en werd verrassend 9e. Louis Oude Elferink,
nog net te jong om met de 60+
mee te doen, werd 14e en Vincent
Derogee 23e..
Bij de amateurs/junioren was
vandaag het grootste deelnemers veld met 35 renners. Voor
de toeschouwers was dit een erg
leuke wedstrijd om te zien. De
UWTC leden reden zeer attent

Beleef atletiek tijdens
Open dag AKU

riode naar beneden gaat – Lausanne ligt op 530 meter, Emmen
op slechts 23 meter boven de
zeespiegel – presteer je beter.”
Handbiken
Plat werd geboren met een verkort linkerbeen en een knie zonder kniebanden; en rechts miste hij zijn hele bovenbeen. Naarmate hij ouder werd, groeide het
lengteverschil in de benen. Amputatie van zijn rechtervoet bleek
de beste oplossing en met een
prothese kan hij kleine stukjes lopen. Om slijtage te voorkomen,
gebruikt hij echter bijna altijd zijn
rolstoel. De handbike bleek een
ideaal vervoermiddel en inmiddels ook een belangrijk topsportattribuut.
Zijn materiaal moet dan ook tiptop in orde zijn. “Ik neem mijn fysieke voorbereiding enorm serieus”, zegt hij. “Maar het materiaal moet ook goed zijn. Twee lekke banden kostten mij in 2015
de wereldtitel én rechtstreekse
plaatsing voor de Paralympische
Spelen. Iedereen kan pech krijgen, waar ik voor moet zorgen, is
dat ik fysiek en mentaal sterk ben
en dat mijn materiaal helemaal
perfect is. En dat heb ik nu voor
elkaar.”
en met alle aanvalspogingen was
wel een UWTC renner mee. Bas
de Bruin uit Uithoorn reed 13 rondes lang met Niels Reemeijer uit
Spaarndam aan kop totdat Niels
zich moegestreden terug liet zakken in het peloton. Bas reed nog
2 rondes solo door en deed hiermee goede zaken voor de leidersprijs. Hij was al 15 x als eerste de streep gepasseerd. Hierna
ontsnapte UWTC lid Tommy Oude Elferink uit Nieuwveen en hij
kreeg Amstel renner Wessel Mouris mee. Ook Bart de Veer uit Vreeland wist de oversteek naar deze 2 koplopers te maken door
na de laatste premiesprint door
te trekken. Drie man aan de leiding, waarvan twee van UWTC!
En langzaam werd de voorsprong
steeds groter. Ondertussen pakte
Tommy ronde naar ronde punten
voor de leidersprijs ook hij wist 15

Hoogtestage
Richting de WK Paratriatlon
neemt Plat, woonachtig in Vrouwenakker, dat ónder de zeespiegel ligt, wel een risico. “Ik reis drie
dagen voor de WK naar Lausanne. En kort na zo’n hoogstestage
kan het twee kanten op: je bent
supergoed, óf je bent nog niet
genoeg hersteld. Ja, dat is een
gok. In 2017 heb ik ook deze aanpak gekozen en toen werkte het
goed. Het parcours in Lausanne
is bovendien best lastig, met veel
hoogtemeters.
Daar heb ik hier in Italië prima op
kunnen trainen.”
Het doel in Lausanne is duidelijk: wereldkampioen worden.
“En dan krijg ik als extra beloning
dat ik me zo goed als zeker geen
zorgen meer hoef te maken over
kwalificatie voor Tokio”, concludeert Plat. “Win ik niet? Dan zijn
er heus nog genoeg kansen om
dat ticket voor de Paralympische
Spelen te veroveren. Maar het
kan maar binnen zijn!”
WK Paratriatlon
De WK Paratriatlon vinden plaats
op zondag 1 september. Plat
duikt met zijn concurrenten om
14.00 uur het water in voor 750
meter zwemmen.
Aansluitend moet hij 20 kilometer handbiken en 5 kilometer
wheelen.
Meer informatie over de WK is te
vinden op https://lausanne.triathlon.org. (foto fotostudio Enjoy)
punten te verzamelen. In de eindsprint pakte Bart de winst voor
Tommy en Wessel. Toen het peloton de laatste bocht naderde was
het nog even spannend toen een
toeschouwer nog overstak terwijl
het peloton op volle snelheid naderde. Geen ongelukken, maar
wel geschrokken en boze renners
die hierdoor gehinderd werden.
De sprint van het peloton werd
gewonnen door Bas de Bruin.
Uitslag overige UWTC leden: 17
Menno van Capel en 25 Sven Buskermolen.
Met dank aan de sponsors: Aldert
Jongkind Boeketten, Gebroeders Fridsma, Hoeve Helena wijnboerderij, KnaapFlowers, Schadenet Kranenburg, Van Schie B.V.,
Noordpoel Produkties B.V., Bokkesprong cafetaria, Dino’s Snackkar, BVB Melle Jongkind Aalsmeer
B.V. en Brabebo.

Specialistische groepen
Tot en met 12 jaar bestaan trainingen en wedstrijden uit alle genoemde onderdelen en daarna
kunnen atleten de keuze maken
om zich te specialiseren in een
Atletiek wordt de moeder van albepaald onderdeel, maar blijft de
le sporten genoemd. Er is geen Daarnaast zijn ouderen ook wel- mogelijkheid bestaan om in alle
enkele sport die zoveel gevari- kom om informatie te krijgen van onderdelen te blijven trainen of
eerde en afwisselende mogelijk- de vele andere mogelijkheden aan wedstrijden mee te doen.
heden biedt om te bewegen en die AKU biedt: een lopersgroep, AKU beschikt over drie specialissporten: rennen, ver- en hoog- een trimgroep, de Specials- G- tische groepen die door gekwalispringen, kogelstoten, speerwer- groep en een wandelafdeling.
ficeerde trainers worden getraind
pen, etc. Je kunt je lijf dus op heel
veel manieren trainen en fit houden waardoor je soepel, sterk en
snel wordt.
Open dag 15 september
Atletiekvereniging AKU biedt
op haar atletiekaccommodatie op sportpark de Randhoorn
in Uithoorn al deze mogelijkheden aan. Wij dagen je uit om dat
een keer te beleven en willen je
graag enthousiast maken voor
deze prachtige sport. Zaterdag 7
september houdt AKU een open
dag van 14.00u. – 16.00u. voor
de jeugd van 5 t/m 18 jaar. In een
programma van 2 uur kun je kort
proeven van de verschillende at-

letiekonderdelen: sprint, horden, verspringen, balwerpen, kogelstoten en voor oudere jeugd
speerwerpen. Trainers staan klaar
om je daarin te begeleiden en
aanwijzingen te geven.

Bridgevereniging de
“BridgeBoei”

Na de zomerstop start bridgevereniging BridgeBoei weer op
donderdagavond 5 september a.s. met het nieuwe bridgeseizoen. Ze spelen in twee lijnen, een A en een B lijn. Na
zes competitie ronden vindt
er een promotie en degradatie plaats. Ook houden zij een
kerstdrive, waar mooie prijzen

te winnen zijn. Naast een spannende competitie zijn zij vooral een recreatieve en gezellige
club. Zij verwelkomen graag
nieuwe leden. U bent van harte
welkom om, uiteraard vrijblijvend, de sfeer op onze club te
komen proeven. Inlichtingen
zijn te verkrijgen bij Carla Dijkman, tel: 0297-262268.

vlnr: Carl Flesch en Nel Lindeman clubkampioenen strokeplay Par 3 baan
Golfclub Veldzijde 2019. Achter Nel staat Marcel Buyink (3e), dan Helma
van Brenk ( 2e), Cor Meulenbelt (2e) en Astrid Dekker (3e)

Nel Lindeman en Carl
Flesch Clubkampioen
Bij tropische temperaturen is op
zondag 25 augustus op de Par 3
baan gestreden om de titel Strokeplay Par 3 baan Golfclub Veldzijde. 17 heren en 9 trotseerden
de hitte en speelden twee keer 18
holes op de Par 3 baan van Golfpark Wilnis.
Bij strokeplay moet de golfer net
zo lang door gaan tot de bal in de
hole is gevallen, en dat 18 holes
lang. Het totaal van alle slagen
van twee rondes over 18 holes
bepaalt de einduitslag.
Na twee rondes van 18 holes ging
de derde prijs bij de heren naar
Marcel Buyink. Hij had voor de
wedstrijd de bunkers in de baan
nog geharkt zodat die er mooi bij
lagen voor het toernooi. Marcel
eindigde met 126 slagen. Ter vergelijk: de baan is ontworpen om
in 54 slagen te kunnen halen, dus
108 is het ijkpunt. Cor Meulenbelt
uit Wilnis had 9 slagen minder
nodig. Hij zette met 117 slagen
een mooie prestatie neer. De titel
ging naar Carl Flesch. Carl speelde twee rondes in 111 slagen en

verlengde zijn titel van vorig jaar
en van 2017. Drie keer op rij clubkampioen, met 12 slagen minder
dan vorig jaar en ten opzichte van
2017 nu de titel behaald met 16
slagen minder.
Dames
Negen dames speelden zondag.
Helma van Brenk presteerde het
om in dit kampioenschap in de
eerste ronde een hole in one te
slaan op hole 8. Dat is bijzonder
knap. Astrid Dekker eindigde als
derde met 142 slagen. Vorig jaar
was zij clubkampioene met 146
slagen. Een sterk deelnemersveld
dus. Helma van Brenk eindigde
met evenveel slagen als tweede
door haar betere handicap. Clubkampioene werd Nel Lindeman
die met 140 slagen de twee rondes aflegde. Nel is hiermee voor
de vierde keer clubkampioene; eerder haalde zij deze titel in
2014, 2016 en 2017.
De winnaars werden met bloemen, bekers en een wisseltrofee
gehuldigd.

Thamen honkballers
winnen eerste wedstrijd
Op de broeierige nazomermiddag van 26 augustus staat de
wedstrijd Cromtigers – Thamen
op het programma. Het is voor
Thamen de eerste wedstrijd na de
zomerstop. In de 2e inning wordt
de score geopend door Cromtigers. Ploegstra slaat een tweehonkslag tegen het hek en Paulina brengt hem over de thuisplaat. Daar waar Thamen er niet
doorkomt aan slag, blijft Cromtigers doorstomen. In de 3e inning sprokkelen ze weer een
punt: Groenland slaat een honkslag, steelt het tweede honk en
weet uiteindelijk over de plaat te
komen door toedoen van Dekker. In de 4e inning scoort Cromtigers zelfs 4 punten. Hier gaat
de Thamen verdediging niet vrijuit, maar liefst 3 van die punten
komen tot stand door fouten in
de verdediging. Pas in de 5e inning doet Thamen wat terug.
W. Schouten begint en slaat z’n
eerste honkslag bij Heren 1, een
mooie line drive over het tweede honk. Ook De Castro slaat een
honkslag.
Beide heren weten te scoren
op de honkslagen van Koole en
Soerka: 6-2. Thamen komt langzaam op gang en de score wordt
verder uitgebreid. In de 6e inning slaat Groen een mooie tweehonkslag waardoor Vogelaar, op

het honk gekomen door een fout,
kan scoren.
Ook De Castro komt op het honk
na een fout en hij weet samen
met Groen te scoren op de honkslag van Koole: 6-5. Ook in de
7e inning staat Cromtigers punten toe. Schouten slaat een honkslag en Rikken komt op het eerste
honk na 4-wijd. Beiden weten te
scoren, waardoor het inmiddels
6-7 staat in het voordeel van Thamen. Ook in de 8ste inning kan
Cromtigers niets terugdoen. Thamen pakt het scoren weer op in
de 9e inning. Groen komt na een
nieuwe honkslag op het honk en
wordt binnengeslagen door Koole. De Castro komt op het honk
na een fout. Door de opofferingsslag van Soerka scoort De Castro
én Koole weet thuis te bereiken
na de honkslag van Benner. Hierdoor brengt Thamen de stand
naar 6-10. Cromtigers sprokkelt
nog 1 punt in haar laatste slagbeurt, maar het is niet genoeg.
Thamen wint de uitwedstrijd tegen Cromtigers met 7-10.
Op vrijdag 30 augustus wordt de
topper Thamen 1 – HCAW 3 gespeeld om 19.30 uur op het complex van Thamen aan de Vuurlijn,
de wedstrijdballen worden die
avond gesponsord door www.
shopforcovers.com (foto H. Vogelaar)
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Gerry Ruimschoot
seizoen winnaar

Slot zomerbridge nadert

Vrijdag was de laatste prijsklaverjasavond van biljartclub de Merel
in Vinkeveen van seizoen 20182019 en tevens de prijsuitreiking
van de beste, in dit geval een
man Gerry Ruimschoot, die veruit
de beste was afgelopen seizoen
in Café biljart de Merel te Vinkeveen.

we met het seizoen 2019-2020..
De laatste avond werd een prooi
voor Peter van Kerkwijk
Hier volgen de datums voor
de prijsklaverjasavonden voor
2019/2020 te starten met het
Open Ronde Venen Klaverjas
kampioenschap op vrijdag 13
september. En dan de volgende
datums voor 2019, 13 en 27 sepDe uitslag van de hele competitie tember, 11 en 25 oktober, 8 en
over 18 partijen van 2018/2019 is 22 november, 6 en 20 december,
als volgt:
Voor 2020: 3,17 en 31 januari, 14
1. Gerry Ruimschoot 122419 pnt en 28 februari, 6 en 20 maart, 3 en
2. Joop Bunschoten 114164 pnt 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26
3. Greet Koot
113734 pnt juni en als laatste avond 10 juli.
Alle datums onder voorbehoud.
De marsen prijs was voor Car- Voor meer informatie: tel. 0297la van Nieuwkerk met 41 marsen 263562, Arkenpark Mur 43 Vinke- Al vele jaren draagt Jos van den
Berg de KDO-jeugd een warm
dit seizoen. In september starten veen, e-mail thcw@xs4all.nl.
hart toe.
Afgelopen week werd deze hechte relatie wederom bevestigd. Jos
ondertekende samen met KDOvoorzitter Andy Verstelle en de
Heeft u ooit gebiljart? En zou u de dag. Dus laat u niet ontmoedi- voorzitters van de KDO-afdelinhet wel leuk vinden om in een gen indien u denkt het spel nog gen voetbal Martin de Roij en
onderlinge clubcompetitie mee niet onder de knie te hebben. Ie- handbal Trudy Lauwers een driete spelen? Biljartclub D.I.O. (Door dereen speelt naar eigen kunnen. jarige
sponsorovereenkomst.
Inspanning Ontspanning) heeft Elke donderdagavond gaat bil- Ook de komende drie jaar zulnog ruimte voor nieuwe leden. jartcafé De Merel om 19:00 uur
Bent u nog een beginner? Geen open en meestal is rond 23:30 uur
issue. Of bent u al redelijk gevor- de laatste partij geëindigd. Waarderd? Ook geen issue. Want bij bij het plezier en de gezelligheid
biljarten speelt iedereen op zijn bovenaan staan.
of haar eigen niveau, in biljartter- Wilt u een keer sfeer proeven of
een oefenpartij spelen? Neem
men moyenne genoemd.
In onze onderlinge competitie dan contact op door een mail Al meer dan 35 jaar is vrouwenwaar thans 23 leden aan mee- te sturen naar diobiljart@gmail. en meisjesvoetbal niet weg te
denken bij CSW in Wilnis. De
doen verschilt het moyenne van com.
Indien u graag biljartles wilt vol- meisjes onder 8 en 9 (geboorte0,441 tot 8,485.
In dit voorbeeld hoeft speler met gen is dat ook mogelijk. Schrijf u jaren 2011 t/m 2013) starten op 4
laag moyenne slechts 15 caram- dan in op vrijdag 6 september tij- september met de trainingen op
boles te maken in 25 beurten en dens de cursusmarkt van Stich- het hoofdveld van CSW. Ook als
de speler met hoog moyenne 212 ting Cursusproject De Ronde Ve- je nog geen lid bent kan je een
(!). En het is vooraf echt niet te nen. Voor meer informatie bezeggen wie dan wint. Dat hangt zoek https://www.cursusproject.
voornamelijk af van de vorm van nl/rondevenen.htm .

KDO-jeugd

AH Jos van den Berg
verlengt sponsoring

Biljartclub DIO zoekt leden

len alle KDO-voetbal teams tot en
met Onder-13-jaar en de D, E en
F jeugd van de handbal in shirts
spelen met daarop het logo van
AH Jos van Berg.
Ook blijft de naam van Jos van
den Berg verbonden als hoofdsponsor aan het W.A. Verlaan
toernooi, het grote multisport
toernooi van KDO dat jaarlijks
met Pasen wordt georganiseerd;
komend jaar voor de 31e keer.

CSW meisjesvoetbal

Ze beginnen weer!
keertje meedoen om te kijken of
het leuk is. Je traint dan een uur
lang met meisjes van je eigen
leeftijd.
De aanvang is 14.00 uur. Voor het
komende seizoen is er nog voldoende ruimte in de onder 8 en
9 teams.

Klaverjasnomaden
marathon
Donderdag 22 augustus vond
weer de 1e kaartavond van het
seizoen 2019 – 2020 plaats waaraan door 42 liefhebbers werd
deelgenomen.
Waarschijnlijk
moest men er weer in komen
want de eindresultaten waren bedroevend laag.
Uiteindelijk wist Maus de Vries
met een totaalscore van 6866
punten er met de eerste prijs van
door te gaan. Als tweede eindigde met 6818 punten Jaap den
Butter terwijl Joke Rietbroek met
een score van 6721 beslag wist
te leggen op de derde plaats. De
poedelprijs ging deze keer naar
Gerard Kortekaas. Met pijn en
moeite wist hij 5135 punten bij
elkaar te sprokkelen. De hieraan
verbonden prijs zal hem op de

eerst volgende kaartvond overhandigd worden.

De marsenprijzen
De door DUO plant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Kees de Kuiper, Dré Verhoef, Riet de Beer en
Piet van Klaveren. De kadobonnen, eveneens te besteden bij
DUO plant, waren voor Jack van
der Veer, Jan de Kuijer, Bettie Verhaegh en Ploon Slof. De overheerlijke flessen wijn werden gewonnen door Ploon Slof, Jacqueline
van den Bergh, Kees de Kuiper en
Egbert Verkerk. De eerst volgende
klaverjasavond wordt gespeeld
op donderdag 29 augustus in de
Schutse aan de Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Pandoerclub zoekt
nieuwe leden
Pandoeren is een oeroud Nederlands kaartspel dat individueel met 4 of 5 mensen gespeeld
wordt.
Je hebt dus geen (vaste) partner.
Basis is het klaverjasspel met dit
verschil dat je zelf kunt bepalen
óf en welk speltype je aanvraagt.
Beoefenaars van klaverjassen die
hebben leren pandoeren willen
eigenlijk niet meer klaverjassen,
omdat er meer in het spel zit.
Het is pandoerclub de Kwakel
er alles aan gelegen om het spel

pandoeren in stand te houden en
is daarom op zoek naar nieuwe leden. Wilt u een nieuw spel leren?
Of kunt u al pandoeren? Kom dan
eens langs om te kijken hoe het
spel in elkaar zit. Vanaf maandagavond 9 september wordt er elke maandagavond van 19.45 –
23.00 in Dorpshuis de Kwakel,
Kerklaan 16 gepandoerd. Voor informatie kunt u zich wenden tot
Steef Verlaan tel: 06 1560 8461 of
per email: Steefverlaan49@gmail.
com.

Biljart de Merel zoekt leden
Biljartclub de Merel kan nog enkele leden gebruiken op de clubavond en die is dinsdagavond,
aanvang 20.00 uur, zowel heren
als dames zijn van harte welkom.
De start van de competitie is op
dinsdag 3 september en je hoeft
geen top biljarter te zijn om mee
te spelen. Iedereen is van harte
welkom. Schroom niet stap ge-

woon naar binnen en speel mee,
voor vragen even een mailtje
naar Dorus van der Meer, secretaris biljartclub De Merel thcw@
xs4all.nl.
Komt de dinsdagavond u niet uit,
op donderdagavond speelt biljartclub D.I.O. in hetzelfde clubhuis en die kunnen ook nog leden gebruiken.

Piet de Jong wint de
Joop de Jong Trofee
Aan het einde van de competitie bij biljartclub Apollo, wordt er
gestreden om nog een prijs. De
Joop de Jong Trofee. Joop was
een oud-voorzitter die in onze
club zeer geliefd was. Om hem op
deze wijze te eren vinden wij bijzonder.
Van April tot eind Juli hebben onze leden iedere week hun best
gedaan om deze wisseltrofee een
jaar in hun bezit te mogen hebben. De laatste weken waren er
2 spelers die hier aanspraak op
mochten maken. Edy van den
Berg en Piet de Jong. De laatste

ging er op de laatste dag met de
prijs vandoor. Een bijzonder moment voor Piet. Joop was zijn
broer. Hij was bijzonder gelukkig
om dit jaar deze prijs in ontvangst
te mogen nemen.
Omdat Piet en Edy de laatste weken stuivertje wisselden om de
eerste plaats en de concurrentie
achter zich wist te houden, kunnen we spreken van een terechte
winnaar. Omdat het hier om een
wisseltrofee gaat, is er ook nog
een blijvende herinnering aan
deze prijs toegevoegd middels
een ingelijste oorkonde.

Vijftig paren bonden de strijd met
elkaar aan in de voorlaatste avond
zomerbridge van dit jaar. Door
de aanhoudende grote belangstelling was het dus weer mogelijk om in vier lijnen uit te komen.
Marja Hartmann & Ger Quelle waren dit keer het slimste paar van
de avond door in de A-lijn eerste te worden met 60,83%. Ben
ten Brink & Jan Bronkhorst doen
het de laatste tijd voortreffelijk
en ook nu eindigden ze, als tweede met 57,08%, weer bovenin. Johan Le Febre & Wim Slijkoord passen idem in dit plaatje en werden
met 55% precies derde. Cora de
Vroom & Ruud Lesmeister moesten met 53,75% als vierde toch
enig terrein prijsgeven op hun
clubgenoten en Reina Slijkoord
& Rob Lissauer sloten de top deze keer met 51,25% als vijfde af. In
de B-lijn was de grootste eer voor
Geke Ludwig & Margo Zuidema
met 62,50%. Gerda Ruygrok &
Ghislaine Edelbroek werden knap
tweede met 58,33% waardoor
Gerda Bosboom & Cobie Bruine
de Bruin de wijn misten als derde,
maar de eer en 56,94% doet ook
wat met een bridger.

de C-lijn door met 66,25% eerste te worden en tevens zo de
hoogste score van de avond binnen te halen. Dat wordt dus de B
volgende keer. Hans Elias & Gerbrand Nigtevegt konden hier als
tweede niet tegen op, maar hun
60,42% mocht er ook best zijn.
Refina van Meygaarden & Toos
Koster werden derde met 58,33%
en de plaatsen vier en vijf leverden een deelscore en chocola op
met 52,50% voor Wil Groot & Nel
Kwakernaak en Ria Wezenberg
& Gre van den Bovenkamp. Corry Twaalfhoven & Jan Koek glorieerden in de D-lijn door eerste te
worden met 63,33%. Kees Visser
& Jan Broeckmans legden beslag
op de tweede plaats met 58,33%
,waarna Henriette Omtzigt & Tim
Vader en Huub van Beem & Jan
Streng de derde positie met 55%
voor allen deelden. Anja Brugman & André Langendonk sloten
met 53,33% als vijfde het coryfeeen rijtje van deze avond af.
Met 28 augustus als laatste
woensdagavond op de rol heeft
u nog eenmaal de kans van het
zomerbridge te genieten voordat ook deze super zomer weer
in de nevelen der tijd oplost. AanC-klasse
melden kan per e- mail: gerdaCorrie van Ommeren & Maar- schavemaker@live.nl,
telefoon
ten Kuiper volgden met 52,08% 06-83371540 of tussen 19.15 en
als vierde en plek vijf werd met 19.30 uur in de zaal van Dans &
51,04% gedeeld door Janny & Partycentrum Colijn aan de InduGerard Telling en Lia van Kes- strieweg 20 te Uithoorn. Het besel & Thea Twaalfhoven. Adrie gint om 19.45 uur en de kosten
Voorn & Wim Röling overklasten zijn € 6,00 per paar.

Jeu de Boules toernooi
Cafetaria het Trefpunt, en Supermarkt De Quakel warenm de
sponsors van het eerste Jeu de
Boules Toernooi van dit nieuwe
seizoen. Deze middag schonk Cafetaria he,Trefpunt waardebonnen die bij hun bedrijf ingewisseld konden worden. Supermarkt
De Quakel sponsorde de 1e prijs
,de 2e prijs en de 3e prijs een tas
met boodschappen. Er waren deze middag 21 leden om met elkaar de krachten te meten. Zoals gebruikelijk bij de toernooien van Het Wilgenhofj werd er
ala melee gespeeld. Dat wil zeggen dat in elke speelronde men
met een andere maat en tegenstander speelt. Ook spelen we
met onze clubtoernooien drie
ronden. De eindstand word dan
bepaald door het aantal gewonnen partijen en het saldo van gescoorde punten en tegen punten.
Nieuw dit seizoen is de eind uitslag van de gespeelde Toernooien, we spelen dit seizoen 10 Toernooien, waarvan de 7 beste uit-

slagen meetellen voor het club
kampioenschap. Degene met de
zeven hoogste score kan zijn eigen aan het einde van het seizoen ,Club Kampioen noemen.
Ongeslagen
Deze middag waren er na twee
ronden nog vier leden. die ongeslagen waren, De derde ronde moest de beslissing brengen.
Uiteindelijk waren het er twee die
drie partijen wisten te winnen. De
1e prijs werd gewonnen door Andre de Jong 3+14 de 2e prijs Wout
Verlaan 3+12 de 3e prijs Annie de
Jong2+14 allen een mand met
Boodschappen geschonken door
Supermarkt De Ouakel . De waardebonnen geschonken door Cafetaria het Trefpunt werden gewonnen door Mien Breuren, Thera Winter, Lida Kennis, Lien Kouwenhoven, Maarten Plasmeijer,
Ben Koeleman, Corrie Verlaan ,
Berrie Hogerwerf, Jan Bartels en
Anneke Koeleman. De poedelprijs was voor Tiny Wijnkoop.

Fietstocht bij IJsclub
Hou Streek
Ook dit jaar wordt weer door de
ijsclub Hou Streek uit De Hoef
een fietstoertocht georganiseerd
op zondag 8 september. De start
vindt plaats in de kantine van de
voetbalclub HSV op de Schattekerkerweg. Men kan starten tussen 11.00 en 13.00 uur en de kosten bedragen 3 euro, hiervoor

krijgt u onderweg nog een consumptie. De route loopt door het
mooie landschap van het Groen
Hart en vormt als een mooi afsluiting van de zomer , de afstand
is ongeveer 35 km. Het bestuur
hoopt dat u een mooie dag zal
hebben met een gezellige afsluiting in de HSV kantine.
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Huttenbouwen als (bijna)
slot van de zomervakantie
Traditiegetrouw werd er ook afgelopen week in De Ronde Venen de
huttenbouw week gehouden. Al jarenlang is dit een soort traditie geworden voor de Rondeveense jeugd een week voor het einde van hun
zomervakantie. Er werd weer druk getimmerd, geverfd en hier en daar
zelfs ingericht. De locatie was weer aan de Ontspanningsweg (naast
het parkeerterrein van het zwembad). De kids waren weer enthousiast in de weer en hadden er duidelijk erg veel plezier in. Vrijdagmiddag werd de week afgesloten met een kijkmiddag voor vaders, moeders, broers, zussen, ooms, tantes, opa’s of oma’s. Ook dit jaar werden
de hutten niet in de brand gestoken. Ze werden ontmanteld en met
een sjovel in containers gedumpt. Het blijft jammer dat dit blijkbaar
niet meer mogelijk is. Dat was ‘vroeger’ toch vaak het hoogtepunt van
de vakantieweek, maar ja de tijden veranderen en de kinderen hadden er gelukkig niet minder plezier om.

