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Extra donaties 
voor de 
voedselbank
Uithoorn - Afgelopen week is 
er extra hard gewerkt door de 
vrijwilligers van Voedselbank 
Uithoorn/De Kwakel. Vlak voor 
de kerst werden er veel ex-
tra donaties gedaan. Mensen 
kwamen spontaan hun kerst-
pakket doneren. De Rabobank 
voorzag alle cliënten van een 
kiprollade. En New York Piz-
za schonk cadeaubonnen voor 
een gratis pizza. Leerlingen van 
de Praktijkschool hadden hun 
talent ingezet en zelf cadeau-
tjes gemaakt, zoals een ech-
te kerstsok, een lief fotolijst-
je en een leuk tasje. Leerlingen 
van het Alkwin Kollege hadden 
38 kerstpakketten gemaakt met 
daarin levensmiddelen die goed 
van pas komen tijdens deze 
feestdagen. In de dozen zat on-
der andere koffi e en thee, kerst-
koekjes en kerstchocolade, 
sapjes en nootjes, broodbeleg 
en oliebollenmix. Elke klas had 
meegedaan en een persoonlij-
ke kaart met lieve wensen ge-
schreven. Daar bovenop was er 
voor elke cliënt een cadeaubon 
van de Hema ter waarde van 
vijftien euro. Van een andere 
gulle gever kregen de cliënten 
een gezelschapsspel. De 52 ge-
zinnen van de Voedselbank Uit-
hoorn/De Kwakel waren zeer 
verheugd over de goedgevulde 
kratten en overvloedige gaven. 
Door alle extra donaties kon-
den zij ook een mooi kerstfeest 
vieren. Alle donateurs hartelijk 
dank daarvoor. 
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

T/M ZATERDAG 6 JANUARI

AANBIEDINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS 

LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN 

LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN • ACCESSOIRES 

PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Omg. Wederik, Wikke (370 kranten)

Omg. Melde, Madelief (275 kranten)

Omg. Vogellaan, Faunalaan (350 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Omg. Wederik, Wikke (370 kranten)
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Gezellige Nieuwjaarsduik 
bij Michiel de Ruyter 
Uithoorn - Voor het 10e jaar werd 
er een Nieuwjaarsduik georgani-
seerd bij Roei en Kano Vereniging 
Michiel de Ruyter in Uithoorn. Na 
een regenachtige oudejaarsdag 
was het gelukkig droog maar een 
pittig windje maakte het voor veel 
mensen niet heel aantrekkelijk om 
in een zwembroek in het koude wa-
ter te springen. Toch waren er een 

aantal bikkels komen opdagen die 
deze uitdaging aangingen. Zelfs 
een dame van 77 sprong voor het 2e 
jaar en zwom nog een klein omme-
tje. Een aantal personen was hier-
voor nog in de verkleedkist gedoken 
en een origineel outfi t op gezocht 
om in te springen. Zo ging er een 
dame in galajurk te water, kapitein 
Haak en een man in de kreukels. Dit 

werd beloont door een paar mooie 
prijzen, zo werd er een lunchbon 
voor 2 personen door Geniet aan de 
Amstel aangeboden, door Sjiek aan 
de Amstel en Coop Uithoorn cham-
pagne geschonken en AH sponser-
de een taart. Na afl oop werd er ge-
zellig op het nieuwe jaar geproost 
en de beste wensen voor 2018 uit-
gesproken.

Alkwin Kollege debatteert 
in raadzaal
Uithoorn - Op dinsdag 16 en dins-
dag 23 januari zullen de jaarlijkse 
scholierendebatten in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Uithoorn 
plaatsvinden. De raadzaal is tijdelijk 
een arena voor de scholieren van 
klas 5 VWO van het Alkwin Kollege. 
In de middagen zullen de jonge-
ren onder andere onder leiding 
van voorzitters Peter Timmer, Frans 
Boonman, Marvin Polak en Dag-

mar Oudshoorn- Tinga een raads-
vergadering naspelen. Door middel 
van stellingen zal duidelijk worden 
hoe de fracties over bepaalde on-
derwerpen denken. Elk jaar laten de 
leerlingen zien welke debatkwalitei-
ten zij in huis hebben. Ook dit jaar 
zijn de verwachtingen weer hoog. 
Mocht u een kijkje willen nemen; de 
debatten vangen aan om 13.30 uur. 
U bent van harte welkom!

Uithoorn - De laatste raadsverga-
dering van dit jaar op donderdag 21 
december kenmerkte zich voorna-
melijk door het in stemming bren-
gen van de nodige hamerstukken. 
Politiek debat was niet gepland. 
Toch kwam er een aardige verras-
sing: de VVD diende aan het begin 
van de avond samen met het CDA, 
Gemeente Belangen en Groen Uit-
hoorn een motie bij het college van 
B&W in om in de raadszaal de Ne-
derlandse vlag en de Uithoorn-
se gemeentevlag tezamen met een 
plaquette met daarop de tekst van 
Artikel 1 van de Grondwet (Allen die 
zich in Nederland bevinden, worden 
in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke ge-
zindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan) 
een prominente plaats te geven.
De overweging is dat in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in Den 
Haag en in een toenemend aantal 
gemeenten recent is besloten, dan 
wel de discussie wordt gevoerd, 
om de Nederlandse vlag een vaste 
plaats te geven in de vergaderzaal. 
“Door het plaatsen van de nationale 
vlag in de raadszaal wordt uiting ge-
geven aan onze nationale verbon-
denheid. Immers de raadszaal in het 
gemeentehuis van Uithoorn kan ge-
zien worden als de centrale plek van 
onze lokale democratie. We discus-
siëren hier, er worden democrati-
sche besluiten genomen, de raads-
zaal wordt ook gebruikt voor trou-
werijen, inburgering en naturalisa-
ties. Kortom er worden hier verbon-
den gesloten. Deze zaal verbeeldt 
de verbondenheid van Uithoorn van 

onze inwoners en van onze politieke 
partijen. De VVD is van mening dat 
onze nationale vlag, het rood-wit-
blauw en prominente plaats in on-
ze raadszaal verdient, samen met de 
gemeentevlag zodat we daar ook de 
verbondenheid mee symboliseren,’” 
aldus Jan Hazen (VVD) die daartoe 
de motie ter tafel bracht waar ande-
re partijen op konden reageren. Dat 
gebeurde breeduit.

Discussie
Peter Timmer (DUS!) zei geen enke-
le behoefte te hebben aan de Ne-
derlandse vlag in de raadszaal. “Niet 
dat ik wat tegen onze nationale vlag 
heb, maar onze nationale verbon-
denheid wordt hier voldoende ge-
toond met het portret van de Koning 
en het wapen van de gemeente in 
de vloerbedekking. Dat vind ik mooi 
genoeg,” reageerde Timmer. Her-
man Bezuijen (GB) schaarde zich 
in eerste aanleg achter zijn politie-
ke collega, maar wijzigde later zijn 
standpunt na de inbreng van bur-
gemeester Oudshoorn. Arjan Koop-
mans vond het een goed initiatief 
van de VVD. “Het is een mooi sym-
bool om de verbondenheid te on-
derstrepen, dus wij kunnen er in 
mee gaan,” liet Koopmans weten. 
Brenda Elgersma (Ons Uithoorn) zei 
er met haar partij ook mee te kun-
nen instemmen. “De uitspraak over 
nationale verbondenheid spreekt 
ons wel aan, dus wij zullen de mo-
tie steunen.” Nahid Bouchta van het 
CDA sprak haar waardering uit voor 
het idee. “Het nationaal gevoel, de 
verbondenheid, de trots om samen 
wat te bereiken en dat te symbolise-
ren, is voor ons reden om de motie 

mede te ondertekenen.” Els Gasse-
ling twijfelde in haar beschouwing 
over het idee van de motie. “Wij vin-
den de vlag niet nodig, want de na-
tionale verbondenheid is bij ons 
een vanzelfsprekend uitgangspunt. 
Een rustige en neutrale uitstraling 
in de raad vinden wij eerder een 
groot goed. Wij doen er dus niet aan 
mee,” bracht Gasseling haar me-
ning onder woorden.
Burgemeester Oudshoorn vond het 
als voorzitter van de raad, van het 
college en als burgemeester een 
lastige discussie. “De discussie dat 
wij trots op Nederland zijn, die is er 
niet. Natuurlijk zijn we trots, maar 
we realiseren ons ook dat de vlag 
soms ook wordt gebruikt niet om 
te verbinden,” reageerde de burge-
meester. Zij kwam met een duidelij-
ke suggestie hoe beide vlaggen sa-
men met de plaquette van Art. 1 van 
de Grondwet in één symbool in de 
raadszaal zouden kunnen worden 
geplaatst. Daar werd nog verder 
over gediscussieerd door verschil-
lende partijen. Een meerderheid van 
de fractieleden voelden veel voor de 
suggestie die burgemeester Ouds-
hoorn naar voren had gebracht en 
konden zich daarom ook vinden 
in de motie die met een meerder-
heid van stemmen werd aan geno-
men. Tegen stemden DUS! en de 
PvdA. En zo kwam er toch een po-
sitief einde aan deze laatste raads-
vergadering van 2017. Op naar 2018, 
met de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart in het vooruitzicht. Het 
is te hopen dat nog lopende belang-
rijke besluiten voor die tijd kunnen 
worden afgehandeld en niet over de 
verkiezingen worden heen getild.

Raadsleden willen Nederlandse 
vlag in raadszaal

Uithoorn - Ans heeft 18 jaar met 
veel inzet en plezier gewerkt bij 
de peuters van Solidoe kinderop-
vang. De laatste jaren werkte ze bij 
de Vuurvliegjes in basisschool De 
Vuurvogel. Ans heeft ontzettend 
veel kinderen onder haar vleugels 
gehad en is een bekend gezicht ge-
worden bij velen. Omdat zij afge-
lopen oktober 65 jaar is geworden 

heeft ze besloten te gaan stoppen 
met werken om meer tijd aan haar 
man en (klein)kinderen te gaan be-
steden. Samen met de peuters, ou-
ders, collega’s, familie, vrienden en 
oud-peuters is er feestelijk afscheid 
genomen van Ans. Onder het ge-
not van wat lekkers werd ze erg ver-
wend met allerlei mooie en soms 
zelfgemaakte cadeaus.

Laatste werkdag van Ans Verbruggen 
bij peuteropvang De Vuurvliegjes

De overstap naar het Voortgezet Onderwijs 
begint met goede informatie! 
In deze weken organiseren de scholen voor 
Voortgezet Onderwijs de open dagen. Dit is een 
belangrijke periode in het schoolkeuzeproces. 
Wanneer je je op een leuke manier hierop wil 
voorbereiden, hebben wij handige tips voor je. 
De VO-gids (www.devogids.nl) helpt kinderen en 
ouders om talenten te herkennen en onderwijs-
vormen en – concepten te onderscheiden. Ouders 
worden geïnformeerd hoe ze de kwaliteit van de 
school kunnen beoordelen. Voor kinderen staan er 
tips in over omgaan met huiswerk, sociale media en 
het maken van nieuwe vrienden in de brugklas.

Hoe vergelijk je scholen eigenlijk? 
Op de site van VO gids kun je twee handige 
checklists downloaden. Het is de bedoeling dat 
ouders en kinderen die lijsten onafhankelijk van 
elkaar invullen op de open dagen. 
De vragen van de kinderen gaan over: de bereik-
baarheid, de eerste indruk, de sfeer, het huiswerk, 
de lessen, speciale vakken en de buitenschoolse 
activiteiten. 

Ouders krijgen extra vragen over de organisatie van 
de school, de begeleiding die geboden wordt en 
de resultaten. Eenmaal ingevuld kunnen ouders 
en kinderen thuis op hun gemak de indrukken 
vergelijken en nabespreken. 

En... wat als je kind meer zorg nodig heeft?? 
Informeer naast de zorgcoördinator en de mentor 
ook naar de dagelijkse praktijk bij de ervarings-
deskundigen, zoals ouders en oudere leerlingen. 
Is er structurele aandacht voor het leren leren, het 
zelfstandig omgaan met plannen, tijdsdruk en wat 
zijn de mogelijkheden op het gebied van extra 
ondersteuning en begeleiding/ coaching.
De overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet 
Onderwijs is een hele stap voor het gezin en het 
kind zelf. De Remedial Teacher kan een belangrijke 
rol in dit proces spelen met adviezen en als deskun-
dige begeleider van je kind.

Wanneer jullie de keuze hebben gemaakt, breekt 
een tijd aan van afronden en afscheid nemen. 
Gebruik deze periode ook om je voor te bereiden op 
een andere manier van leren en organiseren.

Goed voorbereid naar 
de Open Dagen!

Hofland 53
3641 GB Mijdrecht
tel. 06-26142495
info@anneliesveerhuis.nl 
www.anneliesveerhuis.nl

Rendementsweg 2F
3641 SK Mijdrecht
tel. 06-46355522
gery@rtpraktijkdrv.nl
www.rtpraktijkdv.nl

De VO gids is te bestellen op: www.vogids.nl/ bestellen

Samen een school kiezen wordt zo echt leuk!

Gery van den Bruinhorst 

Rendementsweg 2F     
3641 SK Mijdrecht

06-46 35 55 22

gery@rtpraktijkdrv.nl 

www.rtpraktijkdrv.nl   
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Remedial Teaching
Praktijk De Ronde Venen

IntoTuition
–

€
Tijdens deze cursus maak je in 6 lessen je eigen beeld van speksteen
of je werkt verder aan een eigen steen. Je wordt aangemoedigd te
experimenteren en ervaart de natuurlijke stroom in het proces. 
Door ruimte te maken in de steen, start een innerlijke reis, waarbij
je bewust het niet-weten ervaart. Je wordt uitgenodigd de controle 
los te laten, de subtiele aanwijzingen van de steen waar te nemen, 
en te genieten van de natuurlijke en speelse vormen, die als vanzelf 
lijken te ontstaan. ± 4 deelnemers.

- Woensdagochtend (9.30-12.00 uur): 10, 17, 24 en 31 januari, en 7 en 14 februari
- Dinsdagochtend (9.30 uur-12.00 uur): 16, 23 en 30 januari, en 6, 13 en 20 februari
- Maandagavond (19.30-22.00 uur uur): 12, 19 en 26 maart, en 9, 16 en 23 april

€ €
Je maakt in 1 (mid)dag een beeld van speksteen. Aan het einde van de workshop zetten we  je 
beeld op een houten sokkel. Het is bij deze workshops ook mogelijk verder te werken aan een 
eigen steen. 4-6 deelnemers.

Vrijdagmiddag (13.30-17.30 uur): 12 en 26 jan., 9 en 16 feb., 16 en 23 maart                              
Dag workshops (10.00-16.30 uur): zon. 28 jan., zat. 24 feb.,  vrij. 30 maart, zat. 28 april 

Cursus Intuïtief Beeldhouwen 
(6 lessen, €180)
Tijdens deze cursus maak je in 6 lessen je 
eigen beeld van speksteenof je werkt verder 
aan een eigen steen. Je wordt aangemoedigd 
teexperimenteren en ervaart de natuurlijke 
stroom in het proces. Door ruimte te maken in de 
steen, start een innerlijke reis, waarbijje bewust 
het niet-weten ervaart. Je wordt uitgenodigd de 
controle los te laten, de subtiele aanwijzingen 
van de steen waar te nemen, en te genieten van 
de natuurlijke en speelse vormen, die als vanzelf 
lijken te ontstaan. ±4 deelnemers.

Cursusdata: 
- Woensdagochtend (9.30-12.00 uur): 
 10, 17, 24 en 31 januari, en 7 en 14 februari
-  Dinsdagochtend (9.30 uur-12.00 uur): 
 16, 23 en 30 januari, en 6, 13 en 20 februari
-  Maandagavond (19.30-22.00 uur uur): 
 12, 19 en 26 maart, en 9, 16 en 23 april

Workshop Intuïtief Beeldhouwen 
(Middag €60 / Dag €90, incl. lunch)
Je maakt in 1 (mid)dag een beeld van speksteen. Aan het einde van de workshop 
zetten we je beeld op een houten sokkel.Het is bij deze workshops ook mogelijk 
verder te werken aan een eigen steen. 4-6 deelnemers.

Workshopdata: 
Vrijdagmiddag (13.30-17.30 uur): 12 en 26 jan., 9 en 16 feb., 16 en 23 maart 
Dag workshops (10.00-16.30 uur): zon. 28 jan., zat. 24 feb., vrij. 30 maart, zat. 28 april

Meer informatie over cursussen en workshops op 
www.intotuition.nl of bel 0297-255967

Reiger 6, 3641 TS Mijdrecht, 0297-255967
info@intotuition.nl - www.intotuition.nl
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Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Cursusproject De Ronde Venen • Alkwin Kollege • TR Praktijk De Ronde Venen • Wellant College Westplas Mavo • Wellant 
College de Groenstrook • Veenlanden College • Nova College • Hermann Wesselink College •  Kunst Rond de Venen • Into Tuition • VIOSKidz • Atelier54 • DorpsAcademie 
Mus & Muzen • Muziekschool Soundcheck • Gert J. Hans • Henny Woud • Troupe Adour • Dans Muziek Theater
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

Gratis workshop salsa 
Uithoorn - Op maandag 8 januari 
kunt u kennismaken met deze leuke 
dansvorm bij Danscentrum Colijn in 
Uithoorn. Axel en Heleen vinden het 
geweldig leuk dat deze dansvorm 
wordt toegevoegd aan het pakket. 

Docent Wil Strik van Salsa Sire-
na zal de lessen verzorgen op de 
maandagavond, de eerste cursus 
zal bestaan uit 12 lessen. Het ligt 
in de planning om sowieso te star-
ten met een beginnersgroep en, af-

hankelijk van de vraag, ook een ‘in-
stroomgroep’. Op deze groep kun-
nen dan de dansers terecht met 
iets meer danservaring. Geen dans-
partner maar wel zin om te dansen? 
Kom dan gerust langs! Bij de salsa-
lessen zit je niet vast aan 1 partner 
en wellicht zijn er nog meer dansers 
zonder partner. De gratis workshop 
én tevens 1e les start op maandag 
8 januari om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom. Meer info: www.dan-
senpartycentrumcolijn.nl 

Schilderen Buiten de 
Lijntjes!
Uithoorn - Om een sprekend schil-
derij te maken heb je inspiratie én 
techniek nodig. Om het op je eigen 
manier te schilderen ook nog een 
portie lef! Joke Zonneveld brengt je 
in haar Atelier De Rode Draad in be-
weging en dan gebeurt het! Schil-
derregels, aquarel, acryl, houtskool 
en krijt verkennen, linosnedes ma-
ken om gelaagdheid te creëren, ex-
perimenteren, vormgeven, je eigen 
Beeldentaal ontwikkelen, alles komt 
aan bod tijdens deze inspirerende 
lessen. Geschikt voor beginners en 
gevorderden. “Schilderen buiten de 
Lijntjes!”: Vanaf 8 januari 8 x ma en 
do-ochtend om de week, 12 x za-
terdagmiddag, alle materiaal inclu-
sief + groot doek en linoleum van-

af 8 lessen. Deeltijd in overleg. Work-
shop Tekenen met Klank en Kleur! 
met Live Muziek van Renske Skills: 
6 januari 13.30-16.30 uur. Cursis-
te: “Mijn verbazing en verwondering 
was groot, kleuren zo- maar door el-
kaar laten lopen, het was een bij-
zondere ontdekking. Elke keer was 
ik geraakt door nieuwe technie-
ken. Ik kan het iedereen aanraden 
eens buiten de lijnen te gaan. Her-
mien de Jong.” Kinderles op donder-
dagmiddag om de week na school-
tijd. Adres: Atelier De Rode Draad, 
Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn. 
Het atelier is te huur in deeltijd. In-
fo en opgeven www.paintyourpassion. 
today, 020-6418680, paint@jokezon-
neveld.nl.

Vraag douaniers het hemd van het lijf
Reis veilig, bewust en 
gezond op de Vakantiebeurs
Regio - Reizen is leuk en nog leu-
ker met een goede reisvoorberei-
ding. Om het voor reizigers makke-
lijker te maken, hebben verschillen-
de partijen, waaronder de Douane, 
GGD en Ministerie van Buitenland-
se Zaken, de handen ineen gesla-
gen op de Vakantiebeurs. Van 10 tot 
en met 14 januari 2018 krijgen be-
zoekers antwoord op al hun vragen 
rondom inentingen, reispapieren, vi-
sa, verzekeringen en veiligheid. 

NL Reist Plein 
Weten wat voor souvenirs je mee 
mag nemen van je vakantiebestem-
ming? En waarom sommige dingen 
verboden zijn? Zien hoe een hond 
met zijn neus van alles kan opspo-
ren, hoe goed het ook verstopt is? Of 
testen of die gouden ring inderdaad 
echt goud is? Bezoekers krijgen op 
deze vragen en meer antwoord op 
het NL Reist Plein in hal 8 op de Va-
kantiebeurs. Daar zijn onder ander 
de Douane, GGD, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl), 
Koninklijke Marechaussee, GWK, 
KLM Health Services en Ministerie 
van Buitenlandse Zaken aanwezig 
en geven uitleg, demonstraties en 
presentaties. 

Vaccinaties
Deskundige adviseurs van de GGD 
geven advies over vaccinaties, mala-
riapillen en maatregelen om tijdens 
de reis gezond te blijven. Daarnaast 
is een groot deel van de vakantie-
gangers onbekend met mogelijke ri-
sico’s en veel voorkomende infectie-
ziekten in populaire vakantielanden. 
KLM Health Services informeert be-
zoekers over gezond op reis en geeft 
antwoord op vragen als ‘wat is het 
verschil tussen verplichte en aanbe-
volen vaccinaties?’ en ‘worden vac-
cinaties vergoed?’. Verder geeft de 
Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland uitleg over CITES. Bijna ie-
dereen komt hier bewust of onbe-
wust weleens mee in aanraking. CI-
TES staat voor Convention on Inter-
national Trade in Endangered Spe-
cies of wild flora and fauna en re-
gelt de wereldwijde handel in onge-
veer 5.000 beschermde diersoorten 
en 30.000 beschermde plantensoor-
ten. Lang niet iedereen kent de re-
gels, weet welke verplichtingen erbij 
horen en wat de consequenties zijn 
van het overtreden van de regels. De 
Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland praat bezoekers bij over de 
CITES-regelgeving.

Namaakartikelen meenemen 
Bezoekers kunnen daarnaast op de 
Vakantiebeurs douaniers het hemd 
van het lijf vragen. Zij beantwoorden 
vragen als ‘waarom is het niet ver-
standig om een namaak Louis Vuit-
ton te kopen op vakantie?’ of ‘mag 

ik gevonden felgekleurde schelpen 
en koraal mee naar Nederland ne-
men?’ Naast het stellen van vragen 
kunnen bezoekers met een VR-bril 
door de ogen van een Douane-hond 
kijken. Loop bijvoorbeeld op vier po-
ten mee over de bagagebanden van 
Schiphol en snuffel tussen de kof-
fers. Dick Mol, de bekendste dou-
anier van Nederland, vertelt in een 
presentatie ‘Smokkel is van alle tij-
den’ waarom de Douane je bagage 
controleert en waarom dat noodza-
kelijk en nuttig is.

Vakantiebeurs 2018
De Vakantiebeurs is de perfecte af-
trap om alvast in de juiste vakantie-
stemming te komen. Doe inspiratie 
op, plan een leuke stedentrip, waan 
je in de jungle of voel de hitte van 
de woestijn. Twijfelt de vakantiegan-
ger of hij zijn drone moet meenemen 
op vakantie, een compactcamera of 
een spiegelreflex? Dat treft, de vrij-
dag van de Vakantiebeurs staat in 
het teken van fotografie. Fietsva-
kantie? Op de beursvloer is daar-
voor een speciaal plein met reisspe-
cialisten. Op het Urban Terras vertel-
len bloggers uit wereldsteden waar 
reizigers de meest bijzondere plek-
jes in 'hun' stad vindt. En zo gaat het 
nog even door op de Vakantiebeurs. 
De Vakantiebeurs helpt bezoekers 
aan de beste ideeën voor een fan-
tastische vakantie. De Vakantie-
beurs wordt van 10 tot en met 14 ja-
nuari in de Jaarbeurs in Utrecht ge-
houden. Meer informatie op vakan-
tiebeurs.nl 

Lezersactie
Voor u, de lezer van de Nieuwe 
Meerbode is er de kans dat u gra-
tis naar deze vakantiebeurs kunt. De 
eerste tien lezers die ons een mail 
sturen: redactiemijdrecht@meerbo-
de.nl ontvangen van ons een mail 
terug met daarin een unieke code, 
waarmee u zich kunt aanmelden bij 
de vakantiebeurs en een gratis toe-
gangsbewijs ontvangt. Dus alleen 
een mailtje, niet bellen… en als u 
niet binnen 24 uur een code ont-
vangt, was u niet bij de eerste tien 
aanmelders. 

Foto’s: vakantiebeurs

Nieuwjaarsconcert Tavenu
De Kwakel - Op zaterdagavond 
6 januari geeft het Orkest van De 
Kwakel een Nieuwjaarsconcert in 
het Dorpshuis in De Kwakel. Hier-
mee sluit Tavenu het jubileumjaar 
feestelijk af en begint 2018 met ge-
zellige muziek. Na afloop kunt u 
genieten van muziek van cover-
band New Old Stock. Het orkest on-
der leiding van dirigent Leo Huis 
speelt onder andere een medley 

van Tom Jones, musical hits waar-
onder tunes van The Phantom of 
the Opera, I don’t know how to love 
him en West Side Story. Rond 21.00 
uur zal er geproost worden op het 
nieuwe jaar. Daarna volgt een ge-
zellige (dans)avond met muziek en 
zang van coverband New Old Stock. 
Het concert begint om 20.00 uur in 
Dorpshuis “De Quakel”, Kerklaan 16 
in De Kwakel. De toegang is gratis.

IVN Vogelexcursie naar 
de Loenderveense Plas
De Ronde Venen - IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn start 2018 met 
een vogelexcursie naar een bijzon-
der stuk natuur bij Loenen aan de 
Vecht: de Waterleidingplas, een af-
gescheiden deel van de Loender-
veense Plas. Het gebied wordt be-
heerd door Waternet, die hier drink-
water voor de regio Amsterdam en 
’t Gooi vóór-zuivert. Een boswachter 
van Waternet, die zelf ook IVN-na-
tuurgids is, zal voor deze gelegen-
heid het hek openen en de groep 
rondleiden langs de mooiste plekjes. 
In dit afgesloten gebied worden re-
gelmatig excursies gehouden, maar 
verder komen er weinig mensen. Die 
rust wordt zeer gewaardeerd door 
de bijzondere vogels die hier voor-
komen. In de broedtijd zijn dat o.a. 
de purperreiger en zwarte stern. De-
ze vogels zitten nu in Afrika, maar 
hun plaats wordt ingenomen door 
talrijke wintervogels. Naast de ge-
bruikelijke watervogels is de kans 
groot op krooneenden, brilduikers, 
prachtig gekleurde zaagbekken en 
fraai getekende nonnetjes. 

IJsvogel
Er kan zo maar een ijsvogel langs 
flitsen of een visarend overvliegen 
en misschien laat de schuwe wa-
terral zich zien of horen. In de be-
groeiing langs het pad over de ring-
dijk wemelt het soms van de klei-
ne zangvogels waaronder staartme-
zen en sijzen, die zich tegoed doen 
aan de zaadjes in de elzenproppen. 
Deze IVN-excursie is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is 
niet nodig. Neem zelf wat te drinken 
mee en zorg voor passende kleding 
en stevig schoeisel of laarzen. Een 
kijker is natuurlijk erg prettig en er 
zijn meestal wel enkele telescopen 
waardoor u af en toe een blik kunt 
werpen. 

Datum: zaterdag 6 januari 2018. Ver-
zamelen: parkeerplaats bij de Nieu-
we Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8.30 
uur per auto, meerijden is mogelijk. 
Terug: rond 12.00 uur. Info en ex-
cursieleider: Gerda Veth, tel: 0297-
263656.

Bingo
Uithoorn - Op zaterdagavond  6 
januari organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige bingo-
avond in het KNA gebouw Leg-
meerplein..De zaal is open van-
af 19.00 uur en we beginnen om 
20.00 uur. Op deze avond kunt u 
weer vele mooie prijzen winnen, 

of als hoofdprijs een van onze be-
kende enveloppen. Of in elke ron-
de een tas met boodschappen, 
ons groente winkeltje en nog veel 
meer leuke prijzen. De opbrengst 
van deze avond is bestemd voor 
het ontwikkelingswerk van onze 
Uithoornse missionarissen.

Nieuwjaarsconcert met 
popliedjes en licht klassiek 
Uithoorn - Leerlingen van Peter van 
Marle treden woensdag 17 januari 
op in de kantine van de Brede School 
in Uithoorn. Er worden verschillende 
muziekstukken op keyboard en (el.) 
piano gespeeld. Aanvang 19.15 uur 
tot ± 19.45 uur Piano/keyboardleer-
lingen. Daarna om 20.30 uur zingt 
het koor “Time Out Singers”. Dit koor 
bestaat al geruime tijd en zij worden 
begeleid op keyboard, gitaar en bas. 
Het koor staat o.l.v. Peter van Mar-
le. De koor- en bandleden komen al-
lemaal uit Wilnis, Uithoorn, de Kwa-

kel en Aalsmeer. Zij zingen o.a. Ka-
te Perry, Toto, Beatles en Dotan. Er is 
genoeg plek in de zaal en het entree 
is gratis. Aanvang: 20.30 tot ± 21.30 
uur koor Tim Out Singers. Als je zin 
hebt om in een koor te zingen, kom 
dan beslist naar ons optreden kijken 
en luisteren. 
We kunnen nog enkele koorleden 
gebruiken. We zijn ook op zoek naar 
een cajon speler en een el. gita-
rist om onze band compleet te ma-
ken. Adres: Brede School Legmeer, 
Randhoornweg 39, Uithoorn













41. VERVOLG SCHETSEN THUIS OF 
 ONDERWEG

Je ziet ze wel eens van die prachtig getekende reisverslagen 
van creatieve mensen. Vol met krabbeltjes van leuke dingen 
op vakantie gezien en beleefd. Dat kunt u ook maken! We 
gaan verder waar we de vorige keer geëindigd zijn. Waarop 
moet ik letten om mijn tekening te verbeteren? Kan ik dingen 
toevoegen? Hoe pas ik ook alweer materialen toe? En nog 
veel meer. Ook als je de vorige cursus niet hebt gevolgd kun 
je hieraan mee doen en je eigen leuke reisverslag maken.
2 dinsdagen 10.00-12.00 uur
datum 24 apr, 1 mei
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 12,50 (schetsboekje, potlood, 
 stiften, aquarelverf enz.)

42. 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 nie-
mand naar het Cafe? Wie woonden er vroeger en wie wonen 
er nu? Waar liggen de verborgen hofjes?Een ontdekkings-
tocht door de Jordaan.
1 dinsdag 14.00-16.00 uur
datum 24 april
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen de voet van de Westertoren bij het 
 beeldje van Anne Frank
 (Prinsengracht 279)
cursuskosten  € 11,-

43. WANDELING JAC. P. THIJSSEPARK

Dwalen door betoverend heemgroen-dat kan in het rijksmo-
nument, het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen. Al wande-
lend met de gids krijgt u een schat aan informatie over bo-
men en planten, de geschiedenis en de naamgever van dit 
beroemde park. Ze zijn er nog steeds: de korenbloem, het 
klein heksenkruid en het grasklokje. En ook planten die men 
nauwelijks meer in het wild aantreft vindt u hier nog volop. De 
medewerkers zijn continue bezig de natuur te “sturen”. De 
boomkruinen van het 75 jaar oude park groeien steeds meer 
naar elkaar, maar alle planten willen graag licht krijgen. Kom 
genieten van de romantische en prachtige tuinkamers van dit 
kleurrijke “betoverende” park.
1 maandag 13.30-15.30 uur
datum 7 mei
o.l.v. Walter Busse
verzamelen ingang van het park op de 
 Bernhardlaan naast huisnr 8 in A’veen
cursuskosten  € 7,-

44. HOFJESWANDELING UTRECHT

Wie Utrecht zegt, zegt historie. Wie historie zegt, zegt ou-
de panden. Wie oude panden zegt, zegt hofjes. Utrecht telt 
zoveel mooie hofjes en verborgen binnentuinen, daarvoor 
hoeft u niet naar Amsterdam of Haarlem. Zelfs echte Utrech-
ters hebben geen weet van deze verborgen schatten. Laat 
u meenemen langs eeuwenoude plekken en hoor van onze 
gids de verhalen over vroegere bewoners en huidige maz-
zelaars. Een bijzondere Utrechtse rondleiding: een reis door 
de tijd! 
1 zondag 14.00-15.30 uur
datum 13 mei
o.l.v.  Gilde Utrecht 
verzamelen Domplein, Utrecht (voor Toerist info)
cursuskosten  € 7,-

45.  RONDLEIDING PINETUM HILVERSUM

In 1909 liet Blijdenstein een Pinetum in Engelse landschaps-
stijl ontwerpen door tuinarchitect Hendrik Copijn. Blijdenstein 
bleef intensief contact houden met Kew Gardens en zaden 
en bomen uitwisselen. Zijn doel was een zo compleet moge-
lijke coniferencollectie tot stand te brengen. Een Pinetum is 
een botanische tuin die gespecialiseerd is in naaktzadigen. 
De meest bekende naaktzadigen zijn de coniferen met on-
der meer de den, jeneverbes en de Taxus. Wereldwijd zijn 
er ongeveer 1000 soorten naaktzadigen, waarvan het Pine-
tum er bijna vierhonderd bezit uit zowel de gematigde stre-
ken als de tropen en subtropen. Het Pinetum biedt een thuis 
aan een keur van met uitsterven bedreigde soorten, maar 
ook de ‘gewonere’ bomen uit onze tuinen treffen we er aan. 
Op de rode lijst worden tweeënzestig zeer ernstig bedreigde 
soorten naaktzadigen aangegeven; hiervan heeft het Pine-
tum er veertien in de collectie. Behalve naaktzadigen heeft 
het Pinetum een belangrijke collectie rododendrons en ve-
le soorten varens.
1 dinsdag 14.00-15.15 uur
datum 15 mei
o.l.v. Robert Willink
plaats Van der Lindenlaan 125, Hilversum
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entreekosten

46. ARCHITECTUURRONDLEIDING DOOR 
 HET BETONDORP

We vertellen over de stedenbouwkundige achtergrond van 
het Betondorp, over de tuinstad- en tuindorp beweging, over 
het hoe en waarom van de betonexperimenten en over de 
betrokken architecten. Hoe Betondorp zich ontwikkelde tot in 
onze tijd. En natuurlijk ook meer over Johan Cruijff en Ge-
rard Reve, die hier sporen achterlieten. En dan is er nog het 
bizarre verhaal van Jo en Co Mulder, architecten uit de ja-
ren 20 en 30.
1 donderdag 11.00-13.00 uur
datum 17 mei
o.l.v. Gids stadskantoor
verzamelen poortje op hoek Middenweg/ 
 Gaffelstraat, Amsterdam
cursuskosten  € 13,-

47. KUNSTGESCHIEDENIS EXCURSIE 
 DEVENTER

In aansluiting op de lezing van het voorjaar 2017 brengen we 
een bezoek aan Deventer, waar Geert Grote, de grondleg-
ger van de Moderne Devotie, woonde. We brengen een be-
zoek aan het Geert Grote Museum en maken een wandeling 
langs enkele voormalige kloosters. Na de lunch bekijken we 
de Grote of Lebuïnuskerk en de Broederenkerk, waarin de 
relieken van Lebuïnus worden bewaard.
1 vrijdag 11.00-16.00 uur 
datum 1 juni
o.l.v. Jean van Tongeren
verzamelen Station Deventer
cursuskosten € 12,-
materiaalkosten entreekosten museum

35. NAAR DE SLAGVELDEN VAN WELEER

In deze presentatie bespreken we de slagvelden uit de Eer-
ste Wereldoorlog, die in België en Noordwest Frankrijk lig-
gen. Het uitbreken van “De Grote oorlog” wordt allereerst in 
een breder  historisch kader geplaatst, oorzaken en aanlei-
ding komen daarbij ter sprake. Vervolgens krijgen niet alleen 
de militaire ontwikkelingen aandacht maar gaat de docent in 
op het leven van de soldaten in de loopgraven. Daarnaast in-
formeert hij je over de talloze begraafplaatsen, die jaarlijks 
nog steeds door vele duizenden mensen worden bezocht. 
Uiteindelijk maakt de docent de politieke balans van die oor-
log op en wordt er een link gelegd met de Tweede Wereld-
oorlog.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 4 april
o.l.v. Paul Hoogers
plaats Croonstadtlaan 4a, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-

36. IN DE VOETSPOREN VAN DE 
 APOSTELEN EN EVANGELISTEN

Aan de hand van het boek Handelingen zullen wij het leven 
van Petrus, Marcus, Paulus en Lucas volgen. Via vele kunst-
werken worden de plaatsen belicht waar zij zijn geweest. Bij 
Petrus behandelen we o.a. de Maesta van Duccio te Sie-
na, de fresco’s in de Barncacikapel in de Karmelietenkerk te 
Florence en de tapijten van Rafael in het Vaticaan. Ook zal 
aandacht worden besteed aan zijn verblijf en dood in Rome 
(Tempietto Bramante en de St Pieter). Bij Marcus wordt inge-
gaan op de kerstening in Egypte en de geschiedenis van zijn 
relieken. Paulus wordt gevolgd op zijn reizen langs Damas-
cus, Filippi, Thessaloniki, Korinthe, Efeze, Malta en Rome. 
Lucas komt aan de orde als evangelist en mede-vervaardi-
ger van de vele legendarische schilderijen van Maria en Je-
zus Christus. Bij Johannes de Evangelist gaan we in op zijn 
verblijf in Efeze, Rome en Patmos. Afgesloten wordt met Ja-
cobus de Mindere en de Meerdere, de vele legendes en San-
tiago, tevens komt de ongelovige Thomas nog aan de orde.
5 donderdagen 20.00-22.00 uur 
datum 5-12-19-26 apr, 3 mei 
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

37.  AV-SHOW JAPAN

Een cultuurhistorische rondreis door Japan-Centraal- en 
West Honshu-, een unieke ervaring van oud en nieuw. Vol 
met contrasten, hippe jongeren, kleurrijke neonreclames, ou-
de en nieuwe architectuur vooral in Tokyo. In Kamakura en 
Kyoto de eeuwenoude Zentempels. In Matsumoto zien we 
het indrukwekkende zwarte kasteel en in Himeji het fraaie 
witte kasteel. In Nara de Todai-ji-tempel, het grootste hou-
ten gebouw ter wereld. Op Japanse wijze slapen en eten 
we in een klooster en wonen een vuurceremonie bij in de 
vroege ochtend. Bij het bezoek aan Hiroshima worden we 
stil bij de Atoombomkoepel, het monument en het muse-
um. De reis sluiten we af in Shimonoseki waar we de onder-
watergrens overgaan naar het eiland Kyushu, en een fraaie 
boogbrug en een mooie grot bezoeken. Meer informatie:  
http://www.butink.nl/av-show-japan.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 11 april
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

38. RONDLEIDING ALPACA BOERDERIJ 
 WILNIS

High Meadow Farm is een 
grote hobbyboerderij, waar 
op professionele wijze 
Alpaca`s worden gefokt, 
zowel Huacaya’s als Su-
ri’s en dit alles met veel 
passie en liefde voor 
het dier. Ook is er een 
dekservice en verkoop 
van dieren en wol. De ei-
genaresse gaat je veel in-
formatie verschaffen over de 
dieren, hun huisvesting, verzor-
ging, wol, en ook over hun vlees.
1 woensdag 13.30-15.00 uur
datum 11 april
o.l.v.  Anita Huls 
plaats  Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
cursuskosten  € 7,-

39. FILM RONDREIS SULAWESI

Reis met ons mee op deze pioniersreis naar Sulawesi, het 
vroegere Celebes. Op dit Indonesische eiland staat het toe-
risme nog in de kinderschoenen. We maken kennis met de 
Torajastam met de specifieke huizen en heel aparte begra-
fenisrituelen, de nog weinig bezochte Besoavallei met zijn 
geheimzinnige megalithische stenen, met ongerepte regen-
wouden en hagelwitte stranden. Koraalriffen en kleurige tro-
pische vissen zorgen voor een zeldzame schoonheid onder 
water. In het noorden zien we spookdiertjes en de “hornbill”: 
een prachtige grote vogel.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 18 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

40. RONDLEIDING ARTIS ROND 
 DE OORLOG

Artis, de oudste dierentuin 
van Nederland, was ge-
legen in de Joodse wijk 
van Amsterdam. Hoe 
was dat vóór, tijdens en 
na de oorlog? Hoe kon-
den directeur en mede-
werkers de dieren nog 
voeden tijdens de Hon-
gerwinter? En wist je dat 
er in de oorlog ook onder-
duikers verbleven? Het is 
een fascinerend verhaal van 
moed, vindingrijkheid, tegenslag en 
een beetje mazzel.
1 vrijdag 13.00-14.30 uur
datum  20 april
o.l.v. Gids Artis
plaats Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam
cursuskosten € 7,-

28. DE FASCINERENDE KLEURRIJKE 
 WERELD VAN CENTRAAL INDIA 

Vanuit New Delhi worden de deelstaten Radjasthan, Ut-
tar Pradesh en Madhya Pradesh bezocht met als leidraad 
de Nationale Tijgerparken Ranthambhore, Bandhavgargh 
en Kanha. Onderweg wordt het vogel-natuurreservaat Bha-
ratpur aangedaan, met bezoeken aan de Chambal en Ba-
nas rivieren. Vanzelfsprekend ontbreken de culturele hoogte-
punten Taj Mahal, Fatehpur Sikri en het Rode Fort niet. Ook 
zijn wij getuige van een traditionele naamgevingsceremonie. 
Fascinerender en kleurrijker kan het bijna niet.
1 dinsdag 19.30-22.00 uur
datum 20 maart
o.l.v. Jaap Korten
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

29.  RONDLEIDING THEATER 
 TUSCHINSKI

Op 28 oktober 1921 openden 
de deuren van het meest 
luxueuze filmtheater dat 
Nederland ooit gekend 
heeft. Over hoogpolige 
tapijten liep de bezoeker 
een bont gedecoreerde 
sprookjeswereld binnen. 
Alle stijlen waar Abra-
ham Tuschinski van hield 
liet hij in het gebouw verwer-
ken door topkunstenaars. Wil-
lem Kromhout, Jaap Gidding en Pie-
ter den Besten lieten Jugendstil, Amsterdamse School en Art 
Deco samensmelten in de droombioscoop waarin de aard-
se werkelijkheid vergeten kon worden. Tijdens de rondleiding 
door het theater word je ingewijd in de wonderen van het ge-
bouw. De lichtkoepels waarin de kleuren langzaam verglij-
den, de rijke schilderingen in de wandelgangen, de won-
derlijke Moorse en Japanse kamer, de wandbekleding van 
zeldzame hout- en marmersoorten, alles krijg je te zien. 
1 woensdag 11.00-12.30 uur
datum 21 maart
o.l.v. Willemijjn van der Schrier
plaats Reguliersbreestraat 26-34, 
 Amsterdam
cursuskosten € 12,-

30.  RIJKSMUSEUM EN DE 
 LITERATUUR-1 

In het Rijksmuseum zijn tal 
van kunstwerken te vinden 
die een relatie hebben met 
de literatuur. De boeken-
kist van Hugo de Groot 
werd bezongen door Von-
del, tal van schrijvers wer-
den vereeuwigd in het 
Panpoëticon Batavum en 
het poppenhuis heeft zijn ei-
gen bibliotheek. Een rondlei-
ding dus langs literatuur en kunst!
1 vrijdag 10.30-12.00 uur
datum 23 maart
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

31. RIJKSMUSEUM EN DE 
 LITERATUUR-2

Zie de informatie bij cursus 30.
1 zaterdag 10.30-12.00 uur
datum 24 maart
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

32. GOLF CLINIC

3 kennismakingslessen. Begin met golfen, een gezonde 
sport. De cursus geeft indicatie van mogelijkheden. Tot op 
hogere leeftijd te spelen. Na de cursus zult u het “golfvirus” 
voelen werken. Lessen worden door een golf-pro gegeven.
3 zaterdagen 10.00-11.00 uur 
datum 24-31 mrt, 7 apr.
o.l.v. Jacques Balvert
plaats Bovendijk 16A, Wilnis
cursuskosten € 21,-

33. 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, we-
tenschap en kunsten. Ook wat betreft haar politieke en mili-
taire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in de wereld 
een vooraanstaande positie in. Het heeft echter weinig ge-
scheeld of er zou helemaal geen Gouden Eeuw zijn geweest. 
Hoe zit dat? U volgt het spoor terug en geniet van de ver-
borgen plekjes van Amsterdam: o.a. de Schreierstoren, De 
Waag, VOC betaalkantoor en het pakhuis van de WIC.
1 dinsdag 11.00-13.00 uur
datum 27 maart
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen Schreierstoren, op de hoek 
 Prins Hendrikkade 94
cursuskosten  € 11,-

34. FOTOGRAFIE

In 8 avonden leer je: hoe je toestel werkt. Wat doen al die 
knoppen, functies en programma’s? Wat kan je zelf instel-
len en waarom. Hoe je betere en mooiere foto’s kan maken, 
door inhoud, compositie en presentatie. Hoe je je foto’s kan 
verbeteren of bewerken door gebruik van basale computer 
bewerking. Er zijn ook foto-opdrachten met opbouwende kri-
tiek over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel 
De Haar gepland. Doelgroep: Iedereen die meer uit de ca-
mera wil halen en fotocompositie wil gaan toepassen. Voor-
kennis: bekend met het overzetten van foto’s van de came-
ra naar de pc.
8 woensdagen 4-11-18-25 apr, 9-16-30 mei, 13 juni: 
 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 26 mei: 10.00-12.30 uur 
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,50 + entree De Haar of MJK

21. RONDLEIDING BACKSTAGE NATIONALE 
 OPERA & BALLET

Hoe worden decors zo snel 
gewisseld? Hoeveel men-
sen werken er bij de Nati-
onale Opera en het Bal-
let? Waar blijven de 
kostuums na afloop van 
een productie? Hoe ziet 
een dag van een danser 
eruit? Hoe wordt een pruik 
gemaakt? Altijd al willen 
weten en zien wat er achter 
de schermen van een groot the-
aterbedrijf gebeurt? Er worden tij-
dens de rondleiding veel trappen gebruikt, dus het is belang-
rijk dat iedereen goed ter been is. Na de rondleiding kunt u 
vrijblijvend van het gratis lunchconcert genieten.
1 dinsdag 10.45-12.00 uur
datum 6 maart
o.l.v. Monica van Alphen
plaats Stopera, artiesteningang 
 Waterlooplein 22, Amsterdam
cursuskosten € 10,-

22.  KRISTALLEN EN MINERALEN

Misschien heb je thuis wel een mooie bergkristal, een ame-
thist, rozenkwarts of een van die vele andere juweeltjes uit 
de bodem en wil je daar meer over weten. Op deze avond 
wordt aandacht besteed aan verschillende mineralen, over 
hun werking, hoe op te schonen in energie, waarvoor ze zijn 
in te zetten en al dit soort vragen. Daarnaast krijg je op deze 
avond een reader mee met veel informatie. Uiteraard zal de 
docente een aantal stenen meenemen.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 7 maart
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 3,50

23. TEKENEN MET HOUTSKOOL EN PEN 
Ontdek in deze workshop je eigen tekentalent en vooral het 
plezier in tekenen. Heerlijk ontspannen tekenen met houts-
kool en een pennetje. Landschap, perspectief en portret zijn 
onderwerpen die voorbijkomen. Een beetje techniek om het 
ons makkelijker te maken. We gaan kijken en tekenen met el-
kaar verbinden. 
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 8-15-22-29 mrt.
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 28,-
materiaalkosten € 5,-

24. VILTEN KATTENHUIS 

We gaan een heerlijk onderkomen voor de kat vilten. 
We kunnen kiezen uit verschillende blauwtinten, aardetinten 
of grijstinten.
1 donderdag 19.00-21.30 uur
datum 8 maart
o.l.v. Mariska Steensma
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 19,50

25. EEN SCHOOL VISJES

Maak je eigen schooltje vissen van keramiek, je zult versteld 
staan van het resultaat. Een schooltje vissen maak je in 1 bij-
eenkomst. We gaan 7 visjes kleien en meteen in zelf geko-
zen hippe kleurtjes, die in je interieur passen, glazuren. Na 
de bijeenkomst worden ze goed voor je gedroogd en gebak-
ken in een keramiekoven. Op de workshop zelf wordt de dag 
bekend gemaakt wanneer je het werkstuk op kan halen.
1 zaterdag 10.00-12.00 uur
datum 10 maart
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 40,-

26. MUZIKAAL AVONTUUR 
Improviseren is een fascinerende vorm van muziekbeoe-
fening. Het is een ontdekkingsreis, want je weet nooit van 
te voren waar de reis naar toe gaat. Soms zijn het verstil-
de klanken, een andere keer zit de swing er in. Hoe meer 
we op elkaar afstemmen, hoe mooier het resultaat. Met wat 
eenvoudige oefeningen komen we snel op gang. Daarvoor 
zijn tal van kleine percussie instrumenten aanwezig. Maar je 
kan ook je eigen instrument meenemen of je stem gebruiken. 
Leuk voor alle leeftijden.
1 zaterdag 11.00-13.00 uur
datum 10 maart
o.l.v. Jessica Erdtsieck
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

27.  INSTOCK 
 AMSTERDAM 

Het restaurant dat we gaan 
bezoeken wil verandering 
brengen in de verspilling 
van voedsel. Zij halen 
voedsel op bij de AH’s. 
Denk aan groenten en 
fruit met een schoonheids-
foutje. Zo wordt een bruine 
banaan bananenijs of wordt 
gebruikt voor een bananen-
cake; brood van een dag oud wordt 
een wentelteefje. Of vlees of vis, simpelweg omdat er een 
overschot is. De koks maken hier heerlijke gerechten van. El-
ke dag is het een verrassing wat er binnenkomt en dan komt 
het op de creativiteit van de kok aan wat hij die dag als “oogst 
van de dag” kan aanbieden om er een mooi gerecht van te 
maken. Een derde van de voedselproductie wordt verspild. 
Wereldwijd is dat 1,3 miljard ton per jaar! We worden ontvan-
gen met een kopje koffie, daarna een presentatie over hoe 
INSTOCK is ontstaan. Na de presentatie zal ons een lunch 
met een glas vers sap en koffie/thee worden geserveerd.
1 woensdag   11.00-13.00 uur 
datum 14 maart
o.l.v. Michel Bruynseels
plaats Instock, Czaar Peterstraat 21, 
 Amsterdam
cursuskosten € 16,- (incl. koffie en lunch)

01. FITNESS EN MEER

Wil je fitter en daarnaast ook sterker worden in al je dagelijk-
se 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 leef-
tijd geen rol speelt en door het lage instapniveau ook voor 
iedereen toegankelijk is. In deze cursus staan een aantal 
spiergroepen centraal, zoals de been- en rugspieren, waar-
bij er gekozen is voor een gedoseerde opbouw om een maxi-
maal resultaat te halen. 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 20.15-21.30 uur 
datum 22-29 jan, 5-12-19-26 feb, 
 5-19-26 mrt, 9-16-23-30 apr.
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

02. BRIDGE, VERBETER JE SPEL: 
 FLITSEND SPELEN

In deze cursus worden alle belangrijke facetten van af- en 
tegenspel belicht. Voor iedereen die de stap wil maken van 
huiskamer naar club, ook voor iedereen die de ambitie heeft 
om binnen zijn club omhoog te klimmen. Een goede spel-
techniek is pure noodzaak voor goede resultaten. Daarnaast 
zorgt een verhoogd spelinzicht voor meer spelplezier. Het 
oefenen en het spelplezier staan centraal. Deze cursus is 
het middel om beter te gaan spelen. Een aanrader voor ieder 
bridger! We maken gebruik van het boekje ‘Flitsend spelen’ 
van Berry Westra ISBN 978-94-91092-06-0.
8 maandagen 13.30-15.30 uur
datum 22-29 jan, 5-12 feb, 5-12-19-26 mrt
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 2,-

03. ASTROLOGIE

De horoscoop vertelt over waar je behoefte aan hebt op aller-
lei levensgebieden. In je relatie, thuis of op het werk. Je ge-
bruikt jouw persoonlijke horoscoop om te leren wat je nodig 
hebt als je even niet lekker in je vel zit, waar je graag energie 
in steekt, of wat of wie er bij je past. De cursus is voor ieder-
een met interesse in astrologie en die zelf wil leren hoe een 
horoscoop te lezen. Vooropleiding is niet nodig. Je leert stap 
voor stap wat je kunt aflezen. Daarnaast leer je wat je kunt 
doen met een horoscoop. Wat zie je in de horoscoop en hoe 
zie je dit terug in jouw eigen horoscoop? Vooraf graag je ge-
boortedatum, geboortetijd en plaats doorgeven voor een uit-
draai van je horoscoop.
3 maandagen 19.30-22.00 uur
datum 22-29 jan, 5 feb
o.l.v. Carla van Asperen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 21,- 
materiaalkosten € 10,- (cursusmap en hand-outs)

04. YOGA

In deze cursus proberen 
we de ademhaling bij 
onszelf te herontdekken. 
Ook wordt het lichaam 
door opbouwende oe-
feningen soepel gehou-
den. Massage wordt 
toegepast waar dit no-
dig is. Ieder naar eigen 
mogelijkheden zonder te 
moeten presteren. Je leert 
om je te concentreren en om 
evenwicht te scheppen tussen li-
chaam en geest.
13 dinsdagen 10.00-11.00 uur
datum 23-30 jan, 6-13-20 feb, 6-13-20-27 
 mrt, 3-10-17-24 apr.
o.l.v. Mariette Prakke 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 91,-

PROGRAMMA CURSUSPROJECT VOORJAAR 2018
 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT U OP DEZE PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

CURSUSMARKT VRIJDAG 12 JANUARI 2018 
VAN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Om 19.30 uur start 
de inschrijving en zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree zullen 
volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.

ZO SCHRIJFT U IN
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen van een 
éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg dat u uw (IBAN)bankrekening- en telefoonnummer en 
liefst ook uw e-mailadres bij de hand heeft. U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!

Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in te 
vullen en uit te printen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op de 
cursusmarkt wordt uitgereikt. Beide formulieren levert u vervolgens bij de inschrijftafel in.

Na de cursusmarkt:
 Bij de servicepunten in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend door het invullen van de 

 éénmalige machtiging.
 Via internet door het invullen, ondertekenen en per post opsturen van het inschrijvingsformulier 

 op de website: www.cursusproject.nl. 
 Het is ook mogelijk het ondertekende formulier te scannen en vervolgens via e-mail toe te sturen.

Let op:
 De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via servicepunt of internet.
 Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
 U kunt zich niet telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe 

 deelname worden geannuleerd. 
 IBAN banknummers zijn verplicht voor incasso. 

CONTACTPERSONEN
Auwert Dekker tel. 0297-261849 e-mail: registratie@cursusproject.nl
Petra Meijnders tel. 0297-261394 e-mail: petrameijnders@casema.nl

Informatie over het Cursusproject en het 
cursusprogramma is ook beschikbaar 
op de website:

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

05. CESAEROBICS

Cesaerobics is een groepsles op muziek, gebaseerd op de 
oefentherapie Cesaer. Deze is gericht op het voorkomen van 
klachten t.g.v. verkeerd bewegen, stress of een foute hou-
ding. Door bewust ontspannen en juist te bewegen, spieren 
te versterken en gewrichten te versoepelen zal uw houding 
en uitstraling verbeteren en mogelijk verminderen aanwezige 
klachten. In een prettige sfeer worden de intensieve oefenin-
gen doorgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.
13 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum  24-31 jan, 7-14-21 feb, 
 7-14-21-28 mrt, 4-11-18-25 apr.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

06.  RELAXERCISE

Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Inspirerende on-
derdelen uit de Tai Chi, yoga mindfulness en stretching. In 
deze les waar rustig en bewust wordt bewogen is er ook aan-
dacht 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 ontspan-
ning, waardoor u leert om via ademhaling en ontspanning 
te komen tot zowel lichamelijke als geestelijke rust. Ook ge-
schikt voor mensen met een milde vorm van een chronische 
aandoening.
13 woensdagen 20.00-21.00 uur
datum 24-31 jan, 7-14-21 feb, 
 7-14-21-28 mrt, 4-11-18-25 apr.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

07. ITALIAANS 
 VOOR BEGINNERS

Gedurende deze cursus leer je, dankzij een eenvoudige stu-
diemethode, voldoende woorden en zinsconstructies om bij 
allerlei situaties het Italiaans te verstaan en te spreken. Suc-
ces is gegarandeerd! Tijdens de laatste les wordt er een Itali-
aanse film vertoond. Arrivederci!
13 donderdagen  19.30-21.30 uur
datum 25 jan,1-8-15-22 feb,1-8-15 mrt,
 5-12-19-26 apr,3 mei.
o.l.v. Luigi Rolfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-
materiaalkosten € 7,50 (lesboek)

08. ZUMBA

Zumba is al langer een activiteit bij het Cursusproject. Op o.a. 
Latijns-Amerikaanse muziek wordt er bewogen. Stapsgewijs 
worden de dansbewegingen uitgelegd en herhaald. Aan het 
einde ontstaat er een euforie waar velen voor terugkomen. 
Durf te bewegen.
12 donderdagen 20.00-21.00 uur
datum 25 jan, 1-8-15-22 feb, 8-15-22-29 mrt, 
 5-12-19 apr.
o.l.v. Ashna Mungra
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 84,-

09. HOLLANDSE MEESTERS 
 UIT DE HERMITAGE

De tentoonstelling “Hollandse Meesters uit de Hermitage” 
wordt een unicum in de wereld. Veel Hollandse meesterwer-
ken uit de collectie van de Hermitage in St.Petersburg komen 
voor het eerst terug in Nederland. Maar liefst 63 werken van 
50 Hollandse schilders uit de Gouden Eeuw, waaronder 6 
topstukken van Rembrandt.
1 vrijdag 14.00-15.30 uur
datum 26 januari
o.l.v. Hanneke van Rooijen
verzamelen Hal Hermitage, Amstel 51, Amsterdam
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten entree museum of mjk + 
 toeslag expositie

10. GLAS IN LOOD

Een glas in lood ruit maken, hoe doe je dat? In deze cur-
sus van twee avonden krijg je een eerste kennismaking met 
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een glas in 
lood ruit. Glazenier Roelof van der Tak legt je in de eerste 
avond het hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke ge-
reedschappen 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 eindre-
sultaat neem je mee naar huis. Moeilijk? Als je precies bent 
aangelegd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit 
zeker lukken.
2 maandagen 19.30-22.00 uur
datum 29 jan, 2e datum in overleg 
 met docent
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats 29 jan: De Boei, Vinkeveen
 2e datum Dodaarslaan 132, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 28,50

11. GRIEKS OP VAKANTIE

Ben je ook zo’n liefhebber van Griekenland, maar heb je al-
tijd gedacht dat er zo’n lastige taal wordt gesproken? Ontdek 
dan nu dat dit best meevalt! In 10 avonden leer je genoeg 
Grieks om tijdens je vakantie mensen in het Grieks te be-
groeten, iets lekkers te bestellen, te reizen of te reserveren.
10 dinsdagen 20.00-22.00 uur
datum 30 jan, 6-13-20 feb, 6-13-20-27 mrt, 
 3-10 apr.
o.l.v. Caroline Klooster
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-
materiaalkosten € 2,-

12. MOZAÏEK DIENBLAD 

Met Gaudí als inspiratiebron stap je in de wereld van het mo-
zaïeken. Je leert de techniek van het mozaïeken. Je maakt 
je eigen mozaïek op een dienblad. Je kunt hierop naar keu-
ze mozaïeken. Is je mozaïek nog niet klaar na afloop van 
de workshop dan krijg je voldoende materialen mee om het 
thuis op je gemak af te maken. De cursus is geschikt voor be-
ginners en gevorderden.
1 vrijdag 13.00-17.00 uur
datum 2 februari
o.l.v. Gonda Santing
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 20,-

13. ‘STILTECONCERT’

Tijdens een ‘stiltecon-
cert’ kun je je heerlijk la-
ten ontspannen door je 
over te geven aan de 
klanken van de klank-
schalen die door je 
heen spoelen. Samen 
met de klanken kun je 
tot een diepe stilte in je-
zelf komen. De Tibetaan-
se klankschalen hebben 
een diepe aardeklank en reso-
nantie. De kristallen klankschalen 
hebben klanken die met hun fijne trilling openen en schonen. 
Zowel de Tibetaanse 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 wor-
den. Naast de klankschalen wordt er gebruik gemaakt van 
Koshigongs- kleine houten windharpjes met ijle, betoveren-
de klanken. Kom je laten verrassen door de helende klanken 
van de klankschalen.
1 vrijdag 20.00-21.30 uur
datum 2 februari
o.l.v. Carla van Baarsen
plaats  De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

14. MACRAMÉ PLANTENHANGER 

We gaan een leuke retro macramé plantenhanger maken 
van jute touw wat prettig knoopt en zacht is voor de handen. 
Er kunnen desgewenst ook kralen in verwerkt worden. Totale 
lengte is 90 cm. De hanger kan ook voor windlichten gebruikt 
worden en kan ook buiten hangen. 
2 dinsdagen 19.30-22.00 uur
datum 6-13 feb.
o.l.v. Elise Warmer
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 14,-
materiaalkosten € 5,-

15. LIBELLE OF VLINDER VAN 
 WILGENTENEN 

In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. Wil-
gentenen worden gekweekt op grienden. Het is een natuur-
lijk materiaal, wat erg buigzaam is. Hierdoor is er prettig mee 
te werken en kan je er vele vormen mee maken. We maken 
op een ijzeren frame een vrolijke vlinder of libelle. De afme-
ting is 75 cm hoog en 30 cm lang en breed. Je bepaalt zelf 
hoeveel vleugels je maakt en welke vorm je eraan geeft. De 
vleugels kunnen eventueel ook opgevuld worden met ge-
kleurde sisal.
1 donderdag 19.30-22.00 uur
datum 15 februari
o.l.v. Yvonne Kemp
plaats  Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 22,50 (incl. koffie/thee en koek)

16. STERRENKUNDE 

In deze cursus worden de 
raadselen en ontdekkin-
gen behandeld van de 
relativiteitstheorie, oer-
knal, zwarte gaten, su-
pernova’s, Io & Titan, 
atmosferen in ons zon-
nestelsel, kleine ijs-
tijd en melkwegstelsels. 
Mochten er zich aanspre-
kende ontwikkelingen op 
astronomisch gebied voor-
doen, dan worden die in het pro-
gramma ingepast. De cursus is bedoeld en geschikt voor 
een ieder met belangstelling voor sterrenkunde, een speciale 
vooropleiding is niet nodig! 
8 maandagen 20.00-22.00 uur
datum 26 feb, 5-12-19-26 mrt, 9-16-23 apr
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 56,-

17. SCHIK MET BOLLEN 

Na de donkere wintermaanden zijn de bollen de eerste, die 
weer kleur in de tuin laten zien. Ook binnen is er door voor-
getrokken bolletjes al plezier te beleven. In deze workshop 
gaan we de bolletjes op een wat andere manier verwerken. 
We maken gebruik van de vele mogelijkheden die o.a. ber-
kentakjes bieden. Hiermee kun je een mooie vorm vlechten 
of buigen, waar je de gekozen bolletjes in kunt verwerken. 
Deze vorm kun je dan op een zelf gekozen schaal of onder-
grond leggen.
1 maandag 14.00-16.00 uur
datum 26 februari
o.l.v. Hilde van Ankeren
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 15,-

18. RONDLEIDING KNMI 

De bezoeker krijgt een presentatie over het instituut met uit-
leg over zijn geschiedenis, de totstandkoming van de weers-
verwachting en het werk van de seismoloog. In het historisch 
kabinet wordt de verzameling van zowel oude als nieuwe in-
strumenten getoond, en wanneer het weer het toelaat, wordt 
op het meetterrein uitleg gegeven over waarneemappara-
tuur.
1 woensdag 10.00-14.30 uur
datum 28 februari
o.l.v. Wouter Jansen
plaats Utrechtseweg 297, De Bilt
cursuskosten € 10,- 

19. FIMOKRALEN

Een fimokraal maken, kan 
iedereen! Het leuke van 
kralen maken van Fimo 
klei is dat je veel ver-
schillende kralen kunt 
maken en zelf bepaalt 
hoe de kraal eruit gaat 
zien! Je kunt simpele 
kralen van één kleur ma-
ken, gemarmerde kralen, 
kralen met stras steentjes, 
kralen op basis van je eigen 
creativiteit. Nadat de kralen in de 
pauze zijn afgebakken worden ze eventueel gelakt. Daarna 
wordt hiervan een ketting of armband geregen. Deze work-
shop is leuk om te doen en je gaat met een uniek sieraad 
naar huis!
1 donderdag 19.30-22.30 uur
datum 1 maart
o.l.v. Chantal Zaat
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten € 20,-

20. DIGITAAL FOTOBOEK MAKEN

Zelf een fotoboek maken met de computer. In deze cursus 
leer je het installeren en gebruik van (Albelli-) software. De 
voorbereiding: foto’s en mappen, tips & tricks. Fotoboek ma-
ken: keuze boek, thema boeken, plaatsen foto’s, opmaak, 
achtergronden, fotokaders en tekstkaders. Bestellen en pre-
sentatie. De cursus is geschikt voor de PC, Laptop, Win-
dows-Tablet of iPad. Voorkennis: bekend met mappenstruc-
tuur op je computer of tablet, foto’s overzetten van de camera 
naar de pc/tab/iPad en je weet hoe je WiFi moet instellen.
3 dinsdagen 14.00-16.00 uur
datum 6-13-27 mrt.
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 21,-
materiaalkosten € 5,-
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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

Ik ben een plantenmens. Bloei-
ende planten kunnen mij echt 
blij maken. Alleen zijn er daar 
nu niet zoveel van, op een en-
kel madeliefje, paardenbloem, 
vogelmuur of witte dovenetel na.
Nu er minder bloeit en er min-
der groen te zien is, zijn er an-
dere organismen die extra op-
vallen. En dat zijn de mossen en 
korstmossen. Ook die kunnen 
de mooiste kleuren hebben. Kijk 
maar naar de foto’s die ik deze 
week in mijn tuin maakte. Mos-
sen zijn sporenplanten en ko-
men al langer op aarde voor dan 
de bloemplanten, zelfs al lan-
ger dan andere sporenplanten 
(varens en paardenstaarten). In 
Nederland komen wel zeshon-
derd soorten mos voor! Ze plan-
ten zich voort met sporen die ge-
vormd worden in het sporenkap-
sel. Mossen zijn echte planten 
met hun stengels en blaadjes. 
Maar ze hebben geen wortels: 
ze hechten zich met zogenaam-
de rhizoïden vast aan de onder-
grond. Die ondergrond kan heel 
divers zijn. Er zijn mossoorten die 
leven op stenen of daken, ande-
re leven op bomen, dood hout, 
klei, zand of zelfs onder water. 
Mossen hebben belangrij-
ke functies in de natuur. Er zijn 
soorten die stuifzand binden 
of erosie tegengaan. Mos kan 
een ideale plek zijn voor andere 
planten om te ontkiemen, omdat 
het er lekker vochtig is. Piepklei-
ne dieren kunnen er een schuil-
plek vinden. En wat te denken 

van veenmos? Dat is heel be-
palend geweest voor ons ge-
bied, want uit veenmos is veen 
gevormd. Korstmossen zijn niet 
verwant aan mossen. Een korst-
mos is een samenlevingsvorm 
van een schimmel en een alg. 
De alg is een miniplantje dat 
net zoals alle andere planten 
suikers maakt via fotosynthe-
se. De schimmel beschermt te-
gen uitdrogen, vraat en UV-stra-
ling. Korstmossen hebben geen 
blaadjes en komen in verschil-
lende kleuren voor: grijs, oran-
je, geel, bruin, zwart en rood. Ze 
kunnen worden ingedeeld naar 
de ondergrond waarop ze groei-
en. Er zijn soorten die op boom-
schors groeien; sommige zelfs 
maar op één boomsoort. Ande-
re soorten groeien op steen. Er 
zijn soorten die overal op groei-
en, zelfs op plastic. In Nederland 
komen meer dan zeshonderd 
soorten voor! We gebruiken ze 
als meetinstrument voor lucht-
verontreiniging. Er zijn name-
lijk soorten die heel gevoelig zijn 
voor zwaveldioxide of ammoniak 
in de lucht. Kijk deze winter, als 
het niet sneeuwt uiteraard, eens 
naar deze kleine organismen en 
de grote verscheidenheid ervan. 
Gewoon in park of tuin, maar 
ook in bos of duin. Veel plezier 
daarmee. (En natuurlijk ook veel 
ander natuurplezier in 2018 toe-
gewenst!)

Ineke Bams
IVN-natuurgids

Mossen en korstmossen

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

Ontsluiting van Maricken
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Niet geloofwaardig
Leuk, de uitspraken van burge-
meester, wethouders en raads-
leden in de vorige Nieuwe Meer-
bode, zeker in het perspectief van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart. En ook zinvol, om je 
alvast te kunnen oriënteren op 
je uit te brengen stem. Een en-
kele uitspraak is minder leuk: 
‘De Uithoornse Politiek moet zich 
inspannen om het groene karak-
ter van Uithoorn en De Kwakel te 
behouden en keuzes maken voor 
een duurzame toekomst’, laat 
wethouder Zijlstra optekenen. Hé, 
‘groene karakter behouden’, staat 
dat ook niet in het vorige verkie-
zingsprogramma van haar partij 
DUS!? En kiest DUS!-wethouder 

Zijlstra daarom actueel voor 319 
m² asfaltbeton en 118m² kunst-
stof ondergrond in het groene 
gras van het park de Groen Rode 
Scheg voor een sportveld, een 
bewegingstuin voor ouderen en 
calisthenics? Hoe geloofwaardig 
kan je zijn? Gek toch dat het ver-
trouwen in de politiek steeds ver-
der afneemt. Het is in ieder geval 
nu geen raadsel meer waarom 
de opkomst bij de verkiezingen 
in maart weer lager zal zijn dan 
in 2014... 
Met de beste wensen voor 2018!

Bewonerscomité Geen beton 
in het gazon
R. Limper

Spirituele beurs
Uithoorn - Zondag 14 januari is er 
voor de tweede keer de gezellige 
spirituele beurs in restaurant "Ge-
niet aan de Amstel". Terwijl je uit-
kijkt over het water kan je vragen 
stellen aan de deelnemers, vragen 
op velerlei gebied, zoals bewustzijn, 
hoe verder te gaan op je pad, over 
de liefde, werk, over overledene, en 
andere zaken die je bezig houden.
Deze beurs is kleinschalig en mede 
daardoor zeer uitnodigend. Daarbij 
zijn er deze dag zeer kundige men-
sen aanwezig die al jaren werkzaam 
zijn op spiritueel vlak. Zo komen de 

bekende mediums Eva Slootema-
ker, Joke van Houten en de hand-
lezeres Linda Eweg. Ria schreu-
der is ook zo'n medium die al jaren 
werkzaam is en vele mensen gehol-
pen heeft. Maar ook mediums als 
o.a. Ingrid Mac Gillavrij, Mary Wil-
lemsen, Chiquita Stolting, Bren-
da-Barbara, Sandra de Ruiter heb-
ben al vele mensen inzichten gege-
ven waar het hun even aan ontbrak.  
Adres: Restaurant "Geniet aan de 
Amstel",Marktplein 2. Voor verde-
re informatie kan je kijken op www.
mooyvision.nl

Goed voornemen: 
EHBO cursus doen
Uithoorn - Een nieuw jaar is weer 
begonnen. De beste wensen voor 
2018 van EHBO vereniging Cam-
illus! Hopelijk is alles zonder (al te 
erge) ongelukken verlopen! Heeft 
u nog goede voornemens? Mis-
schien eindelijk eens die EHBO cur-
sus gaan doen? :-) Zo ja, dan kunt 
u gelijk actie ondernemen. Camillus 
organiseert weer een basiscursus 
EHBO vanaf eind januari. Je kunt al 
vanaf 16 jaar deelnemen. De cursus 
bestaat uit 12 lessen op de maan-
dagavond (20 tot 22 uur) in wijkcen-
trum Het Buurtnest. Je leert hoe je 

eerst hulp kunt verlenen in uiteen-
lopende situaties. Onderweg zakt 
iemand in elkaar, of je buurmeisje 
valt van de fiets en kan niet meer 
opstaan, je zoontje krijgt hete thee 
over zich heen, of je sportmaatje 
krijgt het ineens erg benauwd. Het 
is fijn als je dan weet wat je dan wel 
of juist niet moet doen. De cursus 
is inclusief reanimatie, AED-training 
en kinder-EHBO. Wilt u meer we-
ten? Bel voor informatie naar Chris 
(06-11155899) of Aernoud (06-
44712585). Website: http://ehbo-
camillus.nl

Kom jij ook gratis 4 keer 
vrijblijvend meetrainen?
Uithoorn - Vanaf zaterdag 6 janua-
ri begint de honk- en softbalvereni-
ging Thamen weer aan een nieuw 
seizoen en dit is dus een ideaal mo-
ment om in te stromen! Ben jij 5 jaar 
of (veel) ouder kom dan lekker ge-
heel gratis 4 weken meetrainen in 
de zaal. Het enige wat je nodig hebt 
zijn binnengympen en een trai-
ningsbroek. Wij zorgen voor alle an-
dere materialen. Wij hebben teams 
en mogelijkheden in alle leeftijds-

groepen maar ook voor zowel jon-
gens als meisjes (heren/dames). 
Beeball, softbal, honkbal of mixed 
slowpitch. Komend seizoen zijn er 
20 teams actief en naast de wed-
strijden en trainingen organiseren 
wij ook allerlei andere leuke acti-
viteiten. Wil jij ook gratis en geheel 
vrijblijvend meetrainen stuur dan 
een e-mail met je naam en leeftijd 
naar nieuweleden@thamen.info en 
wij nemen contact met je op.

Benno van Dam wederom lijsttrekker 
Ons Uithoorn
Uithoorn – Met de gemeenteraads-
verkiezingen 2018 in zicht heeft nu 
ook Ons Uithoorn haar lijsttrekker 
bekendgemaakt. De partij schuift 
Benno van Dam naar voren, inmid-
dels een bekend gezicht in de Uit-
hoornse gemeentepolitiek. De loka-
le politieke partij maakt de rest van 
de kandidatenlijst bekend bij hun 
kick-off van de campagne. Benno 
van Dam: ‘We zijn blij dat het gelukt 
is om een diverse lijst samen te stel-

len. Er is een mix van vertrouwde en 
nieuwe gezichten uit zowel De Kwa-
kel als Uithoorn. En bij de eerste zes 
kandidaten zijn meer vrouwen dan 
mannen!’ De kick-off vindt plaats op 
zaterdag 3 februari om 20:00 uur in 
Bar ’t Fort in De Kwakel. Dan wordt 
ook het verkiezingsprogramma ge-
presenteerd en volgt aansluitend 
een feest. Voor deze openbare bij-
eenkomst is iedereen welkom. De 
toegang is gratis. 

Op de foto, geheel rechts, Benno van Dam tijdens een werkbezoek op de 
Achterweg in De Kwakel.

Hoge Heem schenkt aan “Help ons Helpen 0297”
Uithoorn - Dinsdag 19 december 
jl. vond de jaarlijkse kerstborrel voor 
personeel en vrijwilligers in Het Hoge 
Heem plaats, waarbij zij, net als vo-
rig jaar, op een door Het Hoge Heem 
georganiseerde kerstmarkt hun ei-
gen kerstpakket konden samenstel-
len bij de kraampjes die bij Het Ho-
ge Heem klaarstonden. Er bestond 
ook de mogelijkheid om je “geld” of 
een deel daarvan te schenken aan 
het goede doel. In dit geval was door 
de organisatie (Wil Sikkink, Chris van 
der Waals en Wendy Versteegh) ge-
kozen voor Help ons Helpen 0297 in 
Uithoorn. Deze groep is opgericht 
in 2012 door Patries Gerrits en Anja 
Blom. Zij waren verbaast hoe moei-
lijk sommige gezinnen het in de om-

geving hebben en daarom zetten zij 
zich in om het voor die gezinnen wat 
makkelijker te maken (zie voor meer 
informatie hun facebookpagina). Aan 
het eind van de avond bleek dat er 
door de medewerkers en vrijwilligers 
van Het Hoge Heem maar liefst 275,- 
euro voor het goede doel was ge-
schonken! Op vrijdag 22 december 
hebben Wil Sikkink en Wendy Ver-
steegh namens personeel en vrijwilli-
gers van Het Hoge Heem op verzoek 
van Help ons Helpen 0297 de bijdra-
ge in de vorm van etenswaar over-
handigd. De schenking werd dank-
baar in ontvangst genomen. Compli-
menten voor de inzet van Help ons 
Helpen 0297 voor die mensen die het 
zo hard nodig hebben!

Veel wedstrijden voor UWTC 
Uithoorn - Tweede kerstdag reed 
het UWTCX team een wedstrijd in 
Norg. Hier lag een heel snel, tech-
nisch bosrondje op de mannen te 
wachten. Bij de start konden Bas, 
Tommy en Bart mooi mee met de 
eerste groep! Helaas viel Bas zijn 
ketting er af en moest hij aan een 
inhaalslag beginnen. Onder tus-
sen was Bart ook voorbij gekomen 
en lag Menno op een 14e plek. Bas 
haalde de ene na de andere renner 
in en Tommy kon net niet de wie-
len van de eerste twee bij houden. 
Bas had zich uiteindelijk bij Bart ge-
voegd die op de 4e plek lag. Tom-
my moest nog uit kijken, want die 
zag twee rondes voor het einde Bas 
dichterbij komen, maar met uiter-
ste krachtinspanning wist Tommy 
zijn 3e plek vast houden. Bas een 
mooie 4e plek, Bart 5e, Menno 13e 
en Dennis keurig 25e. Frank Jansen 
werd bij de masters 40+ 29e.

Kasteelcross in Vorden
Donderdag 28 december ging het 
team naar Vorden. Wederom lag 
er een snel bosrondje. Bas en Bart 
hadden vandaag te maken met ma-
teriaalpech onderweg. Bas moest 
een plaats in de kopgroep prijsge-
ven doordat zijn tube er was afge-
lopen. Bart zijn ketting liep er 2x af, 
hetzelfde probleem had hij in Norg 
ook al gehad...Vandaag koste hem 
dit echter enkele plaatsen. Tommy 
reed de beste klassering en werd 
5e, Bart 10e, Bas 13e, Menno 17e 
en Dennis 37e. Bij de dames reed 
Elleke in een sterk deelnemersveld 
naar de 13e plaats. Bij de masters 
40+ werd trainingslid Mark Touwen 
25e en Frank Jansen werd 42e.

Bereveldrit Benschop
Vrijdag 29 december stond er een 
veldrit dichter bij huis op de kalen-
der. In Benschop werden de ren-
ners berevies en vierde de modder 
hoogtij. Naast de modder kregen de 
deelnemers ook te maken met re-
gen, natte sneeuw en een ijzig kou-
de wind. Naast de 'grote' mannen 
reden ook enkele jeugdcategorieën 
in Benschop. Bij de jeugd cat 6 werd 
Mike Derogee 25e. Bij de masters 
40+ werd Frank Jansen 29e en Vin-
cent Derogee stopte met de wed-
strijd toen hij gedubbeld werd. Bij 
de amateurs reed Tommy Oude El-
ferink lang op de tweede plaats, 
maar hij moest deze toch afstaan. 
Het werd nog spannend toen Bart 
de Veer (met een nieuwe ketting en 
tandwiel op zijn fiets) na een fiets-
wissel met tubes opeens veel be-
ter grip had en sterk kwam opzet-
ten. Tommy kon Bart nipt voor blij-
ven. Tommy derde en Bart vierde, de 

coach stond weer te glimmen langs 
de zijlijn. Menno had het lastig in de 
modder en reed naar de 16e plaats 
en Dennis had het ook niet zo naar 
zijn zin maar reed de wedstrijd wel 
uit naar de 32e plek.

NK baan
Zaterdag 30 december greep UWTC 
trainingslid Lorena Wiebes de bron-
zen plak bij het NK baan op het on-
derdeel scratch. 

Clubcross 31 december
uitslag 40-: 1 Bart de Veer, 2 Gerben 
vd Knaap, 3 Lars Wiebes, 4 Jeroen v 
Pierre, 5 Michael v Meerland
uitslag 40+: 1 Frans v Heteren, 2 
Louis Oude Elferink, 3 Maarten de 
Jong, 4 Mark Best, 5 Ben de Bruin, 6 
Peter Wiebes, 7 Gijs Kostman, 8 Ge-
rard de Veer, 9 Rene Wiebes, 10 Har-
ry v Pierre, 11 Jan Willem Wahlen, 12 
Robert Wiebes
uitslag jeugd 10-11: 1 Bo Versteeg
uitslag jeugd 12-14: 1 Joey Nap, 2 
Raoul v Zijl, 3 Jesse v Hattum

Finale Amsterdamse cross com-
petitie
Op Oudjaarsdag is de finale van de 
ACC verreden in Amsterdam. Het 
was een echte cross, glad, blub-
ber onder een relatief hoge tem-
peratuur. Bij de nieuwelingen was 
het erg spannend omdat onze leden 
Sven Buskermolen en Danny Plas-
meijer nog kans maakte op het po-
dium in het eindklassement. Tijdens 
de wedstrijd leek het er lang op dat 
Sven een goede klassering ging rij-
den en tweede zou worden in het 
eindklassement. Helaas duurde 
voor Sven de zware wedstrijd een 
ronde te lang en moest hij heel wat 
plekje prijsgeven. Danny daarente-
gen ging in de laatste ronde juist 
weer veel beter rijden en wist heel 
wat renners te passeren. Danny 
werd 5e en Sven 13e in de daguit-
slag. Na het opmaken van het klas-
sement bleek Danny 3e geworden 
en Sven moest genoegen nemen 
met de ondankbare 4e plaats. Bij de 
dames was Judith van Maanen de 
sterkste. Een mooie opsteker voor 
haar na heel wat weekjes gebles-
seerd aan de zijlijn te hebben ge-
staan. Verdere daguitslagen van on-
ze (trainings)leden:
jeugd B: 7 Mike Derogee, 12 Rens 
Grömmel en 13 Lars Hopman
40-: 4 Menno v Capel, 32 Ian vd 
Berg, 36 Tommy Oude Elferink
40+: 23 Peter v Capel, 32 Frank Jan-
sen, 34 Sjon vd Berg, 54 Marcel 
Plasmeijer
dames/nieuwelingen: 5 Danny Plas-
meijer, 6 Judith v Maanen, 13 Sven 
Buskermolen, 24 Ingrid Margres



Klaverjassen in winter-
kleding bij Legmeervogels
Uithoorn - Op vrijdagavond 22 de-
cember is er in de gezellige met veel 
kerstbomen en veel sfeerverlichting 
ingerichte kantine van Legmeervo-
gels, waar de temperatuur de 18 
graden niet heeft gehaald en het 
dus gewoon koud was, gestreden 
om de kerstklaverjasprijzen 2017. Na 
een 4-tal ronden is er geteld en ge-
teld en geteld om de prijswinnaars 
kunnen aanwijzen. De 1ste plaats 
is gegaan, met een straat leng-
te voorsprong, naar Maus de Vries 
met 7905 punten. Op de 2e plaats is, 
met veel geluk en op eerbiedwaar-
dige op de nr. 1, geëindigd Herman 
de Jong 7314 punten. De 3e plaats 
is voor Ineke Ykema met 6915 pun-

ten. Rina Schrama is naar huis ge-
gaan met de 4e prijs. Haar totaal de-
ze avond is 6912 punten. Dre Ver-
hoef is naar huis teruggekeerd met 
de 5e prijs. Hij heeft behaald 6875 
punten. Ook in de prijzen is geval-
len Marco Huel, dit was dan wel 
de poedelprijs. 4818 puntjes ver-
der wist hij niet te komen. Mar-
co Huel heeft ook samen met Cees 
de Kuiper de laatste partij van de 
avond gespeeld 845 punten. Ja, dit 
is niet veel. De hoogste partij op de-
ze avond is gespeeld door het kop-
pel Ada van Maarsseveen en Maus 
de Vries. 2267 punten. De eerst vol-
gende klaverjasavond bij Legmeer-
vogels is op vrijdag 26 januari 2018.

Kerstbridge eer De 
Legmeer voor To en Elly
Uithoorn - Met voor alle lijnen 
de zelfde spellen werd de rangor-
de van 2017 bepaald op de laat-
ste bridgeavond van het jaar. Zeer 
opvallend, bij de eersten onder de 
gelijken was het oudste lid To van 
der Meer. Samen met Elly Belder-
ink ging ze met de eerste plaats 
aan de haal met een score van 
67,02%, doe haar dat maar eens 
na! Op twee vertegenwoordigden 
Jan Egbers & Ben Remmers de B-
lijn met 61,48% en op drie alweer 
de C-lijn met nu Evert Wevers en 
top invalster Ria Wezenberg die op 
58,59% uitkwamen. Johan Le Febre 
& Wim Slijkoord plaatsten zich als 
eerste paar van de A-lijn als vier-
de met 58,53% en werden gevolgd 
door Marianne & Huub Kamp met 
58,43% die als vijfde de B-lijn weer 
op de kaart zetten. Het tweede A-
paar was dat van Cora de Vroom 
& André van Herel met 58,02% als 

zesde en Anneke & Bram van der 
Zeeuw scoorden vanuit de C de 
zevende plek met 57,88%. Sonja & 
Hans Selman rukten vanuit de B op 
naar de achtste positie met 57,87%, 
hoe zo nipt! Voor Tini Lotgerink & 
Jeanet Vermeij, uit de C, leverde de 
57,84% de negende plaats op en 
Renske & Kees Visser sloten als A 
spelers de top tien van de in totaal 
veer en veertig paren met 57,44% 
af en bleven zo gelegenheidspaar 
Joop van Delft & Maarten Breg-
geman met vierhonderdste pro-
cent net voor. Op 3 januari volgt de 
start in 2018 en wilt u dat jaar van 
meet af aan meedoen meld u dan 
aan bij het secretariaat: e-mail ger-
daschavemaker@live.nl of telefoon 
06-83371540. Bridgeclub De Leg-
meer speelt op de woensdagavon-
den vanaf 19.45 uur in Dans & Par-
tycentrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn.

Magere opkomst bij 
slotavond BVK
De Kwakel - Slechts 32 paren wa-
ren er op de slotavond van 2017 af-
gekomen naar het sfeervolle Dorps-
huis De Quakel, waar een tussen-
ronde in de laddercompetitie ge-
speeld werd. Opvallend in de A-lijn 
was, dat 3 paren uit de top 5 na 4 
avonden deze keer op de 3 onder-
ste plaatsen eindigden, waardoor 
aan het eind van de avond de pa-
ren bovenin weer dichter bij el-
kaar kwamen. Even opvallend was 
de prestatie van Wil van der Meer 
en Cor Hendrix, die met 56,25% de 
1e plaats opeisten. Rees en Gerard 
van der Post wisten met 55,17% de 
2e plaats in te nemen, terwijl Kitty 
en Huub van Beem met 54,33% het 
erepodium completeerden.
Jan en Jaap sloten het jaar in stijl af 
door 12e en laatste te worden, wat 
uiteraard niet leidde tot een stijging 
in de totaalstand. Daarin staan Geke 
en Jaap Ludwig nu met 56,07% ge-
middeld aan kop.

B-lijn
In de B-lijn moest onverwachts een 
invaller opgeroepen worden en die 
werd gevonden in de persoon van 

Adrie ‘Bal’ Voorn, die voor deze ge-
legenheid gekoppeld werd aan 
Matty Overwater.  Super denkspor-
ter Adrie wist Matty tot grote hoog-
te te stuwen, wat een fraaie 1e 
plaats opleverde met 58,75%. Ag-
nes de Kuijer en Ans Nieuwendijk 
hadden de kerstdis goed verteerd, 
wat resulteerde in de 2e plaats met 
57,92%. Die moesten zij echter wel 
delen en wel met Riet Doeswijk en 
Joop den Blanken. Addie en Hetty 
trokken in deze lijn aan het beken-
de kortste eind.

C-lijn
In de C-lijn de topscore van de 
avond voor het paar dat vorige week 
nog zo glorieus de Kerstdrive had 
gewonnen. Nieuw dit jaar bij de 
club, maar steeds meer aan de weg 
timmerend. We hebben het over 
Joke en Jan Groeneveld, die 60,42% 
behaalden.
Greet Rahn vormde een gelegen-
heidspaar met Harry Rubens en zij 
werden 2e met 55,56%. Voorzitter 
Nico Koning sloot het seizoen met 
partner Jan Streng af met een 3e 
plaats met 52,08%.

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelbeurs van de Filatelisten Vereni-
ging Uithoorn wordt weer gehou-
den op zaterdag 6 januari . Er zijn 
altijd leden van de Filatelisten Ver-
eniging aanwezig, bij wie u infor-
matie kunt inwinnen over het verza-
melen van postzegels. Ook is er de 
mogelijkheid om advies vragen over 
de waarde en het verkopen van uw 

verzameling.  De vertrouwde han-
delaren zijn weer  aanwezig, waar-
bij U de benodigde postzegels kunt 
aanschaffen. Ook zijn er de stuiver-
boeken, dat zijn insteekboeken met 
postzegels, waar u zegels uit mag 
nemen voor 1 stuiver per stuk. De 
ruilbeurs is open van 10.00 tot 14.00 
uur. Het adres is Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof 1, Uithoorn.

Alle Qui Vive besturen tekenen 
nieuwe beheersovereenkomst
De Kwakel - Op dinsdag 19 decem-
ber jl. werd in het Qui Vive clubge-
bouw aan de Vuurlijn door de bestu-
ren van hockey, tennis en de stich-
ting sportaccommodatie de nieu-
we beheersovereenkomst getekend 
waarin alle afspraken over het ge-
bruik van het gezamenlijke clubge-
bouw zijn vastgelegd. Hockeyvoor-
zitter Rob Das is blij met dit resul-
taat: “Ik zie het als een historisch 
moment omdat aan de inhoud de 
afgelopen jaren intensief is gewerkt. 
Mijn bourgondische inslag zei met-
een dat het officiële tekenmoment  
gevierd moest worden met een door 
ons horecateam verzorgd etentje. 
Het huidige stichtingsbestuur is er 
als eigenaar van het clubhuis in ge-
slaagd om over de uiteenlopende 
standpunten van hockey en tennis 
uiteindelijk toch een overeenstem-
ming tussen de betrokken partijen 
te bereiken. Zonder hun goede in-
spanningen was het absoluut niet 
gelukt. Vergeet niet dat zij te maken 
hebben gehad met een verschil van 
inzicht tussen de beide verenigingen 
over verrekeningen van de horeca 
welke voortkomen uit het seizoen 
2009/2010. Omdat het over gro-
te bedragen ging heeft dit knelpunt 
bij de onderhandelingen steeds een 
niet onbelangrijke rol gespeeld. Uit-
eindelijk is er een resultaat waarmee 
iedereen blij is. Het succes hiervan 
mag elk lid van het stichtingsbe-
stuur, onder leiding van Joop Hoog-
kamer, naar zich toerekenen. 

Eigen karakter
Vanuit hockey zijn wij in dit stich-
tingsbestuur sinds twee jaar goed 
vertegenwoordigd. Drie professio-
nals op hun vakgebied, alle drie 
een eigen karakter en stijl van wer-
ken waardoor niet alleen individu-
eel vanuit hun specifieke rol goede 
bijdragen worden geleverd maar zij 

in deze samenstelling ook als col-
lectief erg sterk zijn. Hierover is in-
derdaad nagedacht. Op het moment 
dat zij, samen met de nieuwe tennis-
bestuurders, toetraden was ik er al 
van overtuigd dat zij dit pittige dos-
sier tot een goede oplossing voor al-
le partijen zouden brengen. ” 
Het ondertekenen van de beheers-
overeenkomst betekent meer. Rob 
Das:” Een van de belangrijkste pun-
ten uit de overeenkomst is dat wij 
nu zelf gedurende het gehele jaar 
de regie hebben over de horeca het-
geen veel mogelijkheden biedt om 
het resultaat van de exploitatie aan-
zienlijk te verbeteren. Wij hebben 
een prachtig clubhuis en een goed 
functionerend horecateam. Maar er 
is nog iets anders. Omdat er inmid-
dels een nieuw tennisbestuur is, on-
der leiding van collega Allison Tho-
mas die ook graag wil samenwer-
ken, zijn er volop kansen om als ver-
enigingen elkaar te versterken. In-
middels zijn er al meer dan voldoen-
de ideeën en ook al initiatieven ge-
nomen om hieraan een invulling te 
geven. Wanneer wij door deze sa-
menwerking bestaande maar ook 
nieuwe leden iets aantrekkelijks te 
bieden hebben dan heeft dat een 
positieve uitwerking. Het zal onher-
roepelijk voor veel gezinnen in Uit-
hoorn/De Kwakel maar ook in de 
omliggende gemeenten een stimu-
lans zijn om lid te worden omdat zij 
zowel kunnen tennissen als hoc-
keyen op één locatie aan de Vuur-
lijn”. De gemeente heeft het proces 
van de beheersovereenkomst zeer 
nauwlettend gevolgd. Rob Das: “Ab-
soluut. Overigens begrijp ik dat zeer 
goed. Het gemeentebestuur is  te-
vreden dat er een overeenstemming 
is bereikt. Ik verwacht dan ook veel 
medewerkers van de gemeente die 
nieuwe hockey/tennis leden wor-
den……….”

ALS Rummikubtoernooi 
De Kwakel
De Kwakel - Voor de 9e keer al-
weer vindt op 12 januari 2018 het 
ALS Rummikubtoernooi plaats in de 
kantine van sv KDO aan de Vuur-
lijn in De Kwakel. De opbrengst 
komt ten goede aan onderzoek naar 
de oorzaak van ALS en de ziekte 
22Q11, een chromosoom afwijking 
bij baby’s, en middelen die deze 
ziekten een halt toe kunnen bren-
gen en liever nog de wereld uit kun-
nen helpen. Dit toernooi vindt plaats 
in de KDO-kantine, inschrijven van-
af 19.30 uur, deelname bedraagt 
10,- euro. Start toernooi is om 20.00 
uur. En ook dit jaar zijn er  hele 
mooie prijzen te winnen met rum-
mikub, maar ook met de loterij, die 
tijdens het toernooi wordt gehou-
den. Deze prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door winkeliers en bedrijven 
in Uithoorn, De Kwakel en omge-
ving. De afgelopen 8 edities van het 
ALS Rummikubtoernooi hebben bij 
elkaar al ruim 55.000,- euro opge-
bracht. De winnaar van het Rummi-
kubtoernooi krijgt naast de hoofd-
prijs ook een jaar lang een wissel-

beker mee, waarin de namen van de 
vorige winnaars in gegrafeerd wordt 
en waar zijn of haar naam aan toe-
gevoegd wordt. Deze beker is be-
schikbaar gesteld door Peter Brou-
wer en Pieter Koppenol, die in Sport 
op Zondag voor Rick FM de voor-
beschouwingen en verslagen van 
de wedstrijden van diverse spor-
ten voor hun rekening nemen. Wil je 
laten zien dat je deze actie onder-
steunt,  ga naar de facebookpagina 
ALS Rummikubtoernooi De Kwakel, 
maak een kopie van deze pagina en 
hang hem op voor een (goed zicht-
bare) raam aan de straatkant. On-
der de deelnemers aan de poster-
actie wordt een mooie prijs verloot. 
Bij de winkeliers/horeca in De Kwa-
kel worden collectebussen neerge-
zet. Kunt u niet deelnemen aan het 
toernooi en wilt u toch iets bijdra-
gen, dan kunt u daar uw bijdrage in 
doen. Alle beetjes helpen. 

U kunt ook doneren op www. 
alsacties.nl/actie/het-8e-als-open-
rummikubtoernooi.
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