
UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
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KORT NIEUWS:

Vinkeveense 
verdronken in 
de Plassen
Vinkeveen - Woensdagmid-
dag rond 17.00 uur zagen om-
standers een lichaam drijven 
in de Vinkeveense Plassen bij 
de oever aan het Achterbos. 
Zij sprongen te water, maar 
de redding kwam te laat. De 
vrouw bleek reeds overleden te 
zijn. De politie is direct een on-
derzoek gestart maar verklaar-
de al snel dat zij geen enke-
le aanwezig heeft dat het hier 
om een misdrijf zou gaan. Ook 
was de indentiteit van de 69-ja-
rige vrouw snel bekend, zodat 
de familie kon worden ingelicht 
over dit noodlottig ongeval.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar twee serieuze

Uithoorn: Omg. Melde en Madelief (275 kranten)
Uithoorn: Omg. Koekoeksbloem en Klaproos 
 (175 kranten)

ook 50+ van harte welkom

Uithoorn: Omg. Melde en Madelief (275 kranten)

welkom

BEZORGER/STERS

Fiets mee met de 
profs tijdens het 
Strongher Festival 
voor vrouwen

IN DE
PROVINCIE

AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.

Uw Officiële Fiat Dealer
voor Uithoorn en omstreken.

De Ronde Venen - De N201 in De 
Ronde Venen is de drukst bereden 
provinciale weg in Nederland. Dit 
levert van tijd tot tijd fi les op, door 
problemen bij de A2, door de op- 
en afrit bij Vinkeveen, door diverse 
verkeerslichten bij Amstelhoek en 
Mijdrecht en de enkele tunnelbuis 
van het aquaduct onder de Amstel. 
Al geruime tijd is de N201 hierdoor 
onderwerp van gesprek. Ronde Ve-
nen Belang heeft altijd (ook tijdens 
de verkiezingen) gesteld dat de pro-
blematiek bij de A2 moet zijn opge-
lost, voordat iets zinnigs te zeggen 
valt over een eventuele verbreding 
op Rondeveens grondgebied. Ook 

is aandacht gevraagd voor de vei-
ligheid en dat met name bij de op- 
en afritten van de N201, ter hoogte 
van Vinkeveen. 

Provincie wijzigt standpunt
De provincie Utrecht huldigde tot 
voor kort een vergelijkbaar stand-
punt, namelijk dat de N201 op Ron-
deveens grondgebied 2-baans 
moest blijven. Niet voor niets is bij 
de aanleg van het aquaduct onder 
de Amstel gekozen voor een enkele 
rijbaan. Sinds kort geeft de provin-
cie aan open te staan voor verdub-
beling van de N201, ook op Ronde-
veens grondgebied. 

RVB wil mening inwoners weten
Een eventuele verbreding van de 
N201 zal zeker consequenties heb-
ben. Ronde Venen Belang wil in de 
gemeenteraad over een eventue-
le verbreding van de N201 geen 
standpunt innemen, voordat zij dui-
delijkheid heeft over de mening 
van onze inwoners. Voor een inwo-
nerspartij als RVB is het noodza-
kelijk dat de mening van de inwo-
ners zwaar weegt, alvorens RVB een 
standpunt in de gemeenteraad kan 
innemen. De fractie van RVB is dan 
ook verheugd een duidelijke enquê-
te aan de inwoners voor te kunnen 
leggen.

Wat vindt u? Moet de 
N201 verbreed worden?
Ronde Venen Belang wil mening inwoners weten

Inwoners van de Ronde Venen kunnen hun mening digitaal geven op www.verbredingn201.nl (Foto: Aad van Hoven)

Uithoorn – Zaterdag a.s gaat het 
bruisen van de gezelligheid in Uit-
hoorn. In het Oude Dorp oftewel 
‘Uithoorn aan de Amstel, hebben de 
winkeliers en de horeca de krach-
ten gebundeld en is er dit jaar niet 
alleen vanaf een uur of acht in de 
avond Tropical Night, nee, zater-
dag is het ook Tropical Day. Vanaf 
16.00 uur zullen de Dorpsstraat en 
de Wilhelminakade bruisen van ge-

zelligheid. Circa 13 winkeliers zullen 
van 16.00 tot 20.00 uur een stand 
bemannen om hun producten aan 
het publiek te laten zien of te laten 
proeven. Daarnaast is er voor jong 
en oud van alles georganiseerd en 
in de avond verzorgen de diverse 
horecagelegenheden live muziek. 
In deze krant vindt u een hele pagi-
na, met daarop het totale program-
ma van deze dag. 

Vanaf 16.00 uur
Tropical Day is een feest voor ie-
dereen. Jong en oud. Dit jaar is het 
echter nog grootser en spectacu-
lairder opgezet. Het feest start om 
16.00 uur met Tropische entertain-
ment, zoals een Hippiemarkt, Brazi-
liaanse danseressen, een geweldige 
dj en volop entertainment voor kin-
deren. 
Vervolg elders in deze krant.

Zaterdag a.s. sfeer en gezelligheid in ‘Uithoorn aan de Amstel’

Tropical Day en Tropical 
Night vanaf vier uur

Mijdrecht - Een ondraaglijke stank 
en veel water zorgde woensdagoch-
tend voor een enorme overlast in de 
Anselmusstraat en Bucho van Mont-
zimastraat in Mijdrecht. Bij werk-
zaamheden aldaar werd een bluswa-

tervoorziening geraakt op de hoek 
van de Bucho van Montzimastraat. 
Het water stroomde hard weg en een 
deel van de straat stond binnen de 
korste keren blank. De lekkage ver-
oorzaakte ook een fl inke stankover-

last die leek op een open riool. De 
leiding staat in verbinding met een 
slootje aan het Proosdijlaantje, ter 
hoogte van de Hema, die nu deels 
leegstroomt. De gemeente werkt sa-
men met bedrijven aan het herstel.

Enorme stankoverlast na gesloopte 
bluswaterleiding

Uithoorn - Sinds vorig jaar is het 
plan om de Amstelveenlijn door 
te trekken naar Uithoorn (de ‘Uit-
hoornlijn’) regelmatig in het nieuws 
en onderwerp van discussie. In zo-
wel de schrijvende media als op ra-
dio en TV (Radio Rick en RTV Am-
stelveen) en de niet te vergeten de 
sociale media, is de mogelijk toe-
komstige tramlijn naar Uithoorn uit-
voerig aan de orde geweest. Er is 
in het voorjaar van 2015 een en-
quête gehouden onder bewoners 
waaraan een relatief beperkt aan-
tal heeft deelgenomen (347 reac-
ties), er zijn informatie- en inloop-
avonden geweest die min of meer 
druk bezocht zijn door belangstel-
lende en betrokken inwoners. Er is 
een petitie ondertekend door 1.100 
‘tegenstanders’ (voornamelijk in-
woners die langs het tracé wonen) 
die in april dit jaar aan burgemees-
ter Dagmar Oudshoorn is aangebo-
den; er is op 13 juni dit jaar in de 
Thamerkerk een laatste informatie-
bijeenkomst georganiseerd, waar 
zich ongeveer 150 belangstellenden 
lieten zien van wie er 30 op schrift 

hun mening verkondigden. Als laat-
ste mogelijkheid om zijn of haar 
mening kenbaar te maken over de 
mogelijke aanleg van de Uithoorn-
lijn, is door de Stadsregio Amster-
dam in samenwerking met de ge-
meente Uithoorn vanaf 2 tot 29 ju-
ni een consultatieronde georgani-
seerd waar iedereen via e-mail zijn 
reactie kon doorgeven. Inmiddels 
is die consultatieronde afgesloten. 
De verwachting was dat er massaal 
zou worden gereageerd. Dan mag 
het toch merkwaardig worden ge-
noemd dat er in totaal slechts 363 
reacties zijn binnengekomen! Dat is 
nog geen anderhalf procent van het 
aantal inwoners van de gemeen-
te Uithoorn en ietsje meer dan de 
deelnemers aan de enquête vorig 
jaar. Daar komt bij dat ook inwoners 
van De Ronde Venen zich mochten 
laten horen. Het aantal reacties is in 
verhouding toch bar weinig te noe-
men. Onder de ingezonden menin-
gen zijn zowel voor- als tegenstan-
ders van de Uithoornlijn. 

Vervolg elders in deze krant.

Consultatieronde 
Uithoornlijn leverde (te) 
weinig reacties op
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kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
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Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie: Nel van der Pol
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Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
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tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

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 zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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!

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

DE RONDE VENEN

UITHOORN

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

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

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-Amstelland wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209, www.vita-amstelland.nl

Elke stap telt
Wandelt u mee met Elke Stap telt?? Een stappenteller, persoonlijke 
opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en ge-
zelligheid. Op vrijdag 2 september vinden er 2 informatiebijeenkom-
sten plaats: ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 100/A, 1422 LE Uit-
hoorn, 11.00 uur. Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uit-
hoorn om 14.00 uur. Voor vragen of aanmelding kunt u zich opge-
ven bij de Bilderdijkhof of Anja Ulkeman (06-13476066): a.ulkeman@ 
vita-amstelland.nl 

Zanginstuif
Zingt u graag of wilt het eens proberen, dan bent u welkom op de 
1e (vanaf 6 september) en 3e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 
uur. Dit koor wordt begeleid door pianist Harry. Kosten 1 euro, exclu-
sief koffie/thee.

Sportmix
Vanaf dinsdag 6 september, aanvang 13.30 uur in sporthal De Scheg 
is er de Sportmix Senioren met uitnodigende warming-up, badmin-
ton, dynamic tennis en training in diverse zaalsporten. Voor elk wat 
wils. Voel je welkom: 3,50 euro per keer of gebruik een 10-rittenkaart 
van 30 euro die het hele seizoen geldig is. Sportschoenen voor bin-
nen zijn verplicht.

Zilveronline cursus 
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor 
de 8-weekse cursus van 22 september-11 november 2016. De cursus 
is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. De informatiebijeen-
komst vindt plaats op donderdag 15 september . Kosten voor de cur-
sus 85 euro. Heeft u nog geen iPad dan kunt u deze bij ons tegen een 
vergoeding ook lenen.

Eigen brilportret bij
Eye Wish Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 27 augustus 
organiseert Kelvin Luong van Eye 
Wish Opticiens in winkelcentrum 
Zijdelwaard in zijn zaak een uniek 
‘Kunst-event’. Er is een styliste in de 
winkel aanwezig die klanten vrijblij-
vend advies geeft over welke bril 
het beste bij iemand staat en of die 
past bij diens persoonlijkheid. Daar-
naast slaan Eye Wish opticien/op-
tometrist Kelvin Luong en kunste-
naar Steven Partiman uit Uithoorn 
de handen voor een keer ineen om 
een uniek brilportret van klanten in 
de vorm van een kunstwerk weer te 
geven. Optiek en kunst als ambacht 
in een portret samengevat. Klanten 
van Eye Wish Zijdelwaard kunnen 
vrijblijvend en gratis hieraan deel-
nemen. De styliste zoekt samen met 
u uit de brede collectie aan montu-
ren die bril uit die qua stijl, vorm en 
kleur past bij uw gezicht, persoon-
lijkheid en levensstijl. Wie dat wenst 
kan vervolgens (gratis) een uniek 
brilportret van zichzelf laten ma-
ken door kunstenaar Partiman wat 
een leuk aandenken oplevert. Een 
kunstwerk wat gebaseerd is op uw 
gezicht (met bril) en dat ingelijst ze-
ker een plaatsje thuis aan de muur 
verdient.

Steven en Kelvin, kunst en ambacht
Kunstenaar Steven Partiman uit Uit-
hoorn is geboren te Paramaribo 
in Suriname. Hij kwam al op jon-
ge leeftijd naar Nederland waar hij 
zich onder meer verder ontwikkel-
de in de kunst van het schilderen 
en portretten maken. In het creëren 
van kunst streeft hij naar de hoog-
ste perfectie en schoonheid. Ste-
ven gebruikt verschillende materia-
len en is niet bang om te experimen-
teren. Naast portretten van bekende 
en minder bekende personen over 
de hele wereld maakt hij ook figura-
tieve en abstracte schilderijen, inkt-
tekeningen en muurschilderingen.
Kelvin Luong is behalve opticien ook 

erkend optometrist en aangesloten 
bij de Optometristen Vereniging Ne-
derland (OVN). Hij is in die zin spe-
cialist op het gebied van optiek, 
oogmeting en netvliesonderzoek, 
waartoe o.a. behoren oogsterkte-
metingen bij jong en oud, diabe-
tes-, staar- en glaucoomscreening, 
onderzoek op netvliesveroudering 
en visuele training. Mede daardoor 
kan hij een eerstelijns oogzorg bie-
den. Ogen van kinderen vanaf 6 tot 
en met 17 jaar worden gratis onder-
zocht.
Oogdruk- en oogmetingen kunnen 
bij iedereen altijd vrijblijvend wor-
den uitgevoerd. Voor elke oog- en 
zichtafwijking krijgt u een gedegen 
en helder advies. Maar dat zijn de 
ernstige zaken. Een brilportret laten 
maken is een kunstwerkje dat tot de 
leukere bezoeken aan Eye Wish Zij-
delwaard behoort. U bent van harte 
welkom dit te ervaren.

Klanten Jumbo Vinkeveen 
doneerden hun statiegeldbon
De Ronde Venen - Een fonds-
werving actie ten behoeve van ver-
der onderzoek voor type-1 diabe-
ten heeft in twee maanden tijd maar 
liefst 294,10 opgeleverd! Via een 
statiegeld bonnenzuil konden de 
klanten van deze vestiging hun sta-
tiegeldbon voor dit goede doel vrij-
blijvend schenken! 

Wat is type-1 diabetes? 
Eenvoudig gezegd is type-1 diabe-
tes een chronische ziekte veroor-
zaakt door een fout in het afweer-
systeem (auto-immuunziekte). Door 
deze fout worden cellen in de al-
vleesklier vernietigd (of ze verstop-
pen zich) waardoor de aanmaak van 
het hormoon insuline abrupt wordt 
gestaakt. Insuline is een levens-
noodzakelijk hormoon om de bloed-
glucosewaarde in een juiste balans 
te houden zonder grote schomme-
lingen en is nodig om energie te 
transporteren naar spieren en orga-
nen. Type-1 diabetes is dus duide-
lijk een andere vorm dan type-2 di-
abetes die door ouderdom kan ont-
staan maar ook door verkeerde voe-
ding en te weinig bewegen. Ken-
merkend voorafgaand de behan-
deling van type-1 diabetes is; alge-
hele malaise, vermoeidheid, extre-
me dorst, veel plassen, wazig zien 
en gewichtsverlies. Dit alles vaak 
in combinatie met een jonge leef-
tijd. Als niet tijdig wordt ingegre-
pen dan kan de patiënt in coma ra-
ken. Na de diagnose dient direct ge-
start te worden met het extern toe-
dienen van insuline via injecties of 
pomptherapie. Dit vergt een 24/7 
management van patiënt, ouders en 
naasten. Denk alleen maar aan circa 

2000 keer per jaar via een vingerprik 
een bloedsuikermeting verrichten, 
voor het eten je koolhydraten tel-
len, rekening houden met sportie-
ve inspanningen! Met deze informa-
tie is een basis voor een juiste regu-
latie mogelijk. Helaas zijn er facto-
ren (stress, pubertijd, hormonen, in-
fecties, andere ziektes) die zich niet 
eenvoudig laten berekenen! Ouders 
van jonge kinderen moeten continu 
alert zijn op een te lage bloedsuiker-
waarde welke tot een ernstige coma 
kan leiden.
JDRF internationaal (USA) is een 
foundation die 40 jaar geleden is 
opgericht door ouders van kinderen 
met type-1 diabetes. In Nederland 
is in 2011 de Stichting JDRF (Juve-
nile Diabetic Resource Foundation) 
opgericht en heeft in nog geen vijf 
jaar tijd 20 miljoen kunnen beste-
den aan baanbrekend onderzoek 
met zeer hoopgevende resultaten! 
Op de website www. jdrf.nl kunt u 
hierover meer lezen.
Ongeveer 125.000 type-1 diabeten 
en 750.000 naasten danken de klan-
ten van Jumbo Vinkeveen, de eige-
naar Vincent Schuit, Multimate Uit-
hoorn (sponsor zuilen) en natuurlijk 
de media die bekendheid geeft aan 
deze ingrijpende chronische ziek-
te. Hier wordt echter met uw steun 
aan gewerkt en helpt het JDRF haar 
doel “van type“ één naar type géén 
“te verwezenlijken. Dit lijkt gelukkig 
geen utopie maar op termijn reali-
seerbaar!
Mocht u de zuil hebben gemist en 
ons toch willen helpen zie onze 
website www. jdrf.nl 
Ps. Mogelijk krijgt deze actie na sep-
tember een vervolg!

Kunst Rond de Venen 
geeft gratis proeflessen
Wilnis - Zaterdag 27 augustus van 
10.00 tot 13.00 uur vindt de 3e open 
dag van Willisstee plaats waar ve-
le vaste gebruikers van het com-
plex zichzelf zullen presenteren in 
de form van demonstraties en an-
dere activiteiten. Kunst Rond de Ve-

nen doet ook aan deze dag mee met 
dansworkshops kleuterdans, klas-
siek ballet en modern-jazz.
Kom ook langs en doe mee aan de-
ze leuke workshops! Voor meer info 
check: Facebook.com/kunstrondde-
venen of www.willisstee.nl

VVD zet senioren blijvend 
op de agenda
De Ronde Venen - De VVD vraagt 
voortdurend aandacht voor seni-
oren. Senioren zijn een van de be-
langrijkste (economische) steun-
pilaren binnen onze samenleving 
maar helaas een te weinig onder-
kende groep. Baanverlies, wonen, 
mantelzorg, pensioen zijn allemaal 
vraagstukken die een zeer specifie-
ke aanpak vergen vanaf de leeftijd 
45 plus. Yvonne Welter, advocaat-
ondernemer, raadslid van de VVD 
De Ronde Venen en voorlopig kan-
didaat voor de Tweede Kamer woont 
samen met haar gezin en ouders op 
hun boerderij in Abcoude. Uit eer-
ste hand ziet zij met welke uitdagin-
gen haar actieve ouders te maken 
krijgen. De afgelopen 2 jaar heeft zij 
beleidsplannen vastgesteld die ge-
relateerd zijn aan de drie decentra-
lisaties, maar een zelfstandig seni-
orenbeleid ontbrak volledig. Een la-
cune binnen het lokale beleid vindt 
zij, omdat senioren te maken heb-
ben met overlappende problematiek 
in een sterk vergrijzende samenle-
ving.
Zij heeft tijdens de raadsvergade-
ring van 1 juni 2016 een motie in-
gediend met het verzoek aan B&W 
om over te gaan tot het maken van 
lokaal seniorenbeleid. Deze motie is 
aangenomen. Het beleidsplan wordt 
verwacht in november van dit jaar. 

Elk jaar
Elk jaar organiseert de VVD een lan-
delijk senioren netwerkcongres. Op 
uitnodiging van de VVD De Ron-
de Venen zal dit jaar het congres 
plaatsvinden op 9 september a.s. 
in het gemeentehuis van De Ron-
de Venen te Mijdrecht van 10.00 tot 

16.00 uur met als thema Europa. Een 
goede gelegenheid voor elke seni-
or en niet senior, VVD-er en gein-
teresseerde om rechtstreeks in ge-
sprek te gaan met elkaar en volks-
vertegenwoordigers uit alle lagen 
binnen de VVD, zoals 2e Kamer en 
vanuit Brussel. Tijdens het congres 
wordt gesproken over positieve en 
negatieve aspecten van het EU-lid-
maatschap voor Nederland, het al-
gemene beeld van de EU, het sa-
menwerken op Europees niveau, het 
voeren van gemeenschappelijk be-
leid op diverse terreinen en de afba-
kening van bevoegdheden. ’s Mid-
dags zijn er diverse workshops met 
2e Kamerleden voor de bespreking 
van actuele thema’s.

Als VVD lid kunt u zichzelf en intro-
ducee aanmelden via seniorennet-
werken@vvd.nl. Kosten: €20,- p.p. 
Voor introducés is een betaling aan 
de deur mogelijk. De deadline voor 
opgave ligt op 3 september. Meer 
informatie over het programma kunt 
u vindt u op www.vvd.nl of www.
vvddrv.nl.

Vluchtelingenwerk 
verhuist!

Uithoorn - Met ingang van 1 sep-
tember a.s. zal de en begeleiding 
van vluchtelingen in Uithoorn en 
De Kwakel verhuizen van het Ge-
meentehuis in Uithoorn naar het 
gebouw van de Bovenboog aan 
de Johan de Wittlaan-83. In het 
gebouw waar voorheen de Re-
genboog (basisschool) gevestigd 
was, zal de Afdeling Uithoorn van 
Stichting Vluchtelingenwerk Am-
stel tot Zaan (SVAZ)gebruik gaan 
maken van dezelfde locatie als de 
Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel. Tot op heden was de vesti-
ging van Vluchtelingenwerk op 
woensdag en donderdag ge-
vestigd in het Gemeentehuis 
van Uithoorn. Door de beperkte 
ruimte daar was men al een tijd-
je op zoek naar een andere lo-
catie. Na overleg met de Voed-
selbank is overeengekomen dat 
Stichting Vluchtelingenwerk Am-
stel tot Zaan (SVAZ)naast ande-
re sociaal maatschappelijke or-
ganisaties in dit prachtige oude 
schoolgebouw gebruik gaat ma-
ken van dezelfde ruimtes waar nu 
ook de intake gesprekken en de 

uitgifte van de voedselpakketten 
plaatsvinden. Alle cliënten van 
Vluchtelingenwerk zullen uiter-
aard ook persoonlijk op de hoog-
te worden gesteld van de verhui-
zing. Het is de bedoeling dat op 
vrijdag 2 september a.s. om 15.30 
uur de officiële opening/verhui-
zing gevierd zal worden in het bij-
zijn van de Wethouder Ria Zijlstra 
van Maatschappelijke ondersteu-
ning & zorg, Maatschappelijke 
ontwikkeling, Jeugd en Onder-
wijs. De verhuizing is een mooi 
staaltje van samenwerking tus-
sen sociaalmaatschappelijke or-
ganisaties w.o. Whats up, Voed-
selbank en Vluchtelingenwerk 
Amstel tot Zaan (SVAZ). Vanaf 7 
september zullen de cliënten op 
het nieuwe adres terecht kun-
nen voor het spreekuur. Voor af-
spraken blijft het email adres ge-
lijk: uithoorn@svaz.nl. Verder is 
het belangrijk om te weten dat 
de dagen waarop het spreekuur 
gehouden wordt zijn veranderd. 
Vanaf 7 september zal dat op de 
woensdag en de vrijdag zijn van 
9.00 tot 12.00 uur.
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Lezing over houdbaarheid 
levensmiddelen
De Ronde Venen - Op woensdag 
31 augustus houdt  NVVH-vrou-
wennetwerk een open ochtend aan 
het begin van het nieuwe seizoen 
met de lezing: ”Over de datum”, 
over de echte houdbaar van levens-
middelen. De heer Martin van der 
Gaag geefts een presentatie over de 
houdbaarheid van levensmiddelen. 
Iedereen kan vandaag nog iets te-
gen voedselverspilling doen, bij-
voorbeeld door slimmer inkopen en 
opmaken wat nog in huis is. 
De eetbaarheid en houdbaarheid 
van levensmiddelen uit voorraad 
beoordelen vinden mensen alleen 
best lastig of zelfs eng. Het valt reu-
ze mee en het is goed te leren.
Voedingsdeskundige en schrijver 
Martin van der Gaag laat in deze 
presentatie zien wanneer voedsel-
bederf gevaarlijk is en wanneer niet, 
hoe je dat voorkomt en wat je hebt  
aan de houdbaarheidsdatum.
Neem vooral zelf ook oudere le-
vensmiddelen uit eigen voorraad 
mee, dan leer je meteen wat je er 

mee kunt. Het levensmiddel met de 
oudste datum wint een prijs!
Tot  ziens op de open ochtend en 
neem buren, vrienden en bekenden 
mee naar deze interessante lezing.
Deze lezing vindt plaats in Willisstee 
in Wilnis om 10 uur
U bent welkom op deze ochtend om 
kennis te maken met onze vereni-
ging.

Een kleine greep uit het 
jaarprogramma:
Een lezing over het ontstaan van de 
Vinkeveense Plassen, over daklo-
zen, over De Nachtwacht en Schut-
terstukken in het algemeen
Een wandeling door de Bellamy-
buurt en bezoek aan De Hallen in 
Amsterdam, een rondleiding bij de 
Soepfabriek, een bezoek aan muse-
um Lalique in Doesburg.
Verder hebben wij een museum-
club, een wandelclub en een fiets-
club. Wellicht iets voor u, dus kom 
naar deze open ochtend. U bent van 
harte welkom.

Proefles: Geef je 
creativiteit Ruim Baan!
Uithoorn - Als je schildert sluipen 
er heel snel gewoontes in, en dat is 
ook goed, zonder ervaring kom je 
niet verder.
Toch zijn er ook gewoontes die je 
creativiteit te veel begrenzen, zon-
der dat je het in de gaten hebt. Lie-
velingskleuren, altijd dezelfde soort 
opzet, je kiest voor de bekende weg. 
En dat is dood in de pot voor je cre-
ativiteit!

Webinar en Proefles
Joke Zonneveld vertelt je er meer 
over in haar Webinar Geef je Creati-
viteit Ruim Baan (eenvoudig te vol-
gen live online lezing). Na afloop 
ontvang je een gratis E-book (PDF) 
cadeau: “Kom uit je Schilders-Com-
fort-Zone”. Zelf uitproberen is nog 
leuker! Op 27 augustus 2016 van 
13.30-16.30 uur geeft zij een Proef-

les in Atelier De Rode Draad, Prin-
ses Margrietlaan 86 te Uithoorn om 
de tips uit het E-book uit te probe-
ren. Kosten 10,- maximaal 11 deel-
nemers. Opgeven Webinar en Proef-
les op: www.spelendschilderen.nl/
proefles-geef-je-creativiteit-ruim-
baan.html .

Cursussen
De herfstcursussen “Kom uit je 
Schilders-Comfort-Zone” beginnen 
in de eerste weken van september. 
Joke Zonneveld geeft les aan kinde-
ren van 5 t/m 8 jaar op donderdag-
middag van 15.45 tot 17 uur. Cursus 
Info zie www.spelendschilderen.nl 
bij “cursus”. Het atelier is te huur in 
deeltijd. Info: paint@jokezonneveld.
nl, 020-6418680, adres: Atelier De 
Rode Draad: Prinses Margrietlaan 
86 te Uithoorn

Randstad uitzendbureau, 
voor arbeidskrachten op maat

Uithoorn - Winkelcentrum Amstel-
plein met meer dan twintig winkels, 
viert in september haar 25-jarig be-
staan. Vooruitlopend daarop zet-
ten wij de verschillende winkels in 
het zonnetje; elke week een. Hoe-
lang zijn ze al in het winkelcentrum, 
wat hebben ze te bieden voor hun 
klanten en hoe willen de winkeliers 
die ook in de toekomst behouden? 
Hoe zien zij de verdere ontwikke-

ling van het winkelcentrum? En zo 
meer. De vestiging van Randstad 
is gelegen op de hoek van de uit-
bouw aan het Amstelplein. Door de 
jaren heen is het wel hét bekend-
ste bureau dat arbeidskrachten 
op maat levert aan het bedrijfsle-
ven. De vestiging Uithoorn behoort 
met haar 40 jaar tot de oudste in 
de regio. Randstad draagt nog al-
tijd het beeld van ‘uitzendbureau’ 

Zaterdag a.s. sfeer en gezelligheid in ‘ Uithoorn aan de Amstel’

Tropical Day en Tropical 
Night vanaf vier uur

Spectaculaire opening van de Jeugd 
Theaterschool Uithoorn!
Uithoorn - Op zondag 18 septem-
ber zal Marc Forno de Jeugd Thea-
terSchool Uithoorn spectaculair ko-
men openen bij Danscentrum Co-

lijn. Hij zal om 13.00 uur aanwezig 
zijn om het lint door te knippen en 
de JeugdtheaterSchool Uithoorn of-
ficieel te openen. Aansluitend zullen 
er diverse gratis workshops te vol-
gen zijn voor de kinderen in de ver-
schilende leeftijdsgroepen en na-
tuurlijk is het mogelijk om je direct 
in te schrijven voor de curussen van 
nieuwe theaterschool. Tot 16.00 uur 
staan er nog diverse activiteiten in-
gepland.

Kinderen
Alle kinderen tussen de 4 en 14 jaar 
die van musical, theater, dansen en 
zingen houden kunnen vanaf ja-
nuari terecht bij de Jeugd Theater-
School Uithoorn, ofwel JTSU. De-
ze nieuwe school is een samenwer-
king tussen Heleen en Axel Colijn 
van Danscentrum Colijn, en Dan-
ny Nooy en Robbert Besselaar van 
Zangles Uithoorn. Deze vier bunde-
len hun ervaring, krachten, profes-

Vervolg van de voorpagina.

In de avond, vanaf 20.00 uur pre-
senteren de horeca zaken zich: ca-
fé de Herbergh heeft live optredens 
van Daanii, Edddy Walsh, Edo, Pe-
ter Beense, Danny Nicolay, Dennis 
van Veen en Laura Fischer. Dit al-
les vindt plaats op een groot buiten 
podium bij zijn café aan de Schans.

Binnen
Dit keer geen buitenpodium maar 
in Drinken & Zo, maar een band in 
zijn zaak en wel de Hellbilly Hooker-
punch band.

Motto
feesten, zuipen en honkie-tonken 
en vooral niet teveel nadenken. Hill-
billy Hookerpunch nodigt uit tot lek-

ker meebrullen met country-klass-
siekers van Johnny Cash, Elvis Dolly 
Parton en Amerikaanse traditionals.
Ze verheffen het redneck bestaan, 
tot een kunst, maar het zijn eigen-
lijk heel gevoelige “ Hey dat is mijn 
bier Baf’

Steiger
Café de Gevel heeft live optredens, 
maar dan op de evenementen stei-
ger in het oude dorp aan de Amstel. 

Hier treden op
Mark Fledderman, Yves Berendse, 
Rockey Pauw, Dries Roelvink, Het 
Meezingteam en Wesley Bronk-
horst. Alles bij elkaar staat er een 
groot feest te wachten. Als nu ook 
het weer een beetje meewerkt zal 
het lang onrustig blijven in Uithoorn.

sionaliteit, ondernemerschap en ta-
lent om deze school de juiste inhoud 
te geven. Kinderen krijgen de kans 
om te groeien in hun (verborgen) ta-
lenten en te stralen. Dit alles in een 
pestvrije en veilige omgeving.

Marc Forno
Marc Forno is een van oorsprong 
Franse Choreograaf en jurylid. In de 
Jaren 90 was hij danser in de Pa-
rijse Folies Bergère. Hij is al jaren-
lang de choreograaf van het Hol-
land Show Ballet en mede-produ-
cent van de show Brooklyn Nights 
in Aalsmeer. Hij was kritisch jurylid 
bij Sterren dansen op het IJs, So you 
wanna be a Popstar, Dancing Queen 
en K2 zoekt K3. Voor meer info over 
lestijden en tarieven, kom naar de 
opening, of kijk op www.jtsu.nl. Op 
de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen? Volg ons dan op de fb pagi-
na van de Jeugd TheaterSchool Uit-
hoorn.

Pop up camping 
Dodaarslaan
Vinkeveen - In de Dodaarslaan in 
Vinkeveen is altijd wel wat te bele-
ven. Zo werden er 7 tenten opge-
zet op het 2e hofje voor de 3e pop 
– up – camping. Camping Gezelig 
was weer een feit. Deze keer heb-
ben 18 kinderen in de leeftijd van 
3 – 15 jaar een nachtje doorge-
bracht op hun eigen hofje. Onder 
begeleiding van 3 kampmoeders 
was het een prima nachtje. ’s Mid-
dags was het al feest met het op-
zetten van de tenten en daarna een 
verfrissende duik van de waterglij-
baan in het heerlijke zomerzonne-

Drukte bij Shantyfestival 
in Vinkeveen
Vinkeveen - De organisatie trof het 
zaterdag met het prachtige weer tij-
dens het 4e festival op het Boeiplein 
in Vinkeveen. Het Shantyfestival is 
inmiddels niet weg te denken op de 
evenementen kalender van de Ron-
de Venen en trekt ieder jaar weer 
meer toeschouwers. Deze middag 
bezochten zo´n 800 tot 1000 bezoe-
kers dit, dankzij de sponsors, gratis 
korenspektakel. Aan alles was ge-
dacht om het eenieder naar de zin 
te maken, van de vele zitplaatsen 
die het plein een carré achtige aan-
zien gaven, tot aan het aanbod van 

eten en drinken. Veel liefhebbers 
waren zelfs aanwezig vanaf de ope-
ning door de directeur van de Re-
giobank, Nancy van Rijn, tot aan het 
slot lied, wat door de koren op het 
eind samen met de toeschouwers 
werd gezongen.
De 4 koren lieten deze middag ie-
der voor zich de veelzijdigheid ho-
ren die ze in huis hadden. Dat het 
viswijvenkoor de show stal met en-
kele van hun liedjes was begrijpe-
lijk. Nu al liet de organisatie weten 
dat er ook een shantyfestival 2017 
zal komen.

Mijdrecht - Sinds maandag jl wordt 
er hard gewerkt aan de reconstruc-
tie van Hofland in Mijdrecht en wel 
het deel tussen de rotonde Duka-
ton/Rondweg en de N201. Van-
af heden tot ongeveer half decem-
ber kan het verkeer van de Dukaton 
naar de N201 geen gebruik meer 
maken van deze weg. Verkeer van-
af de N201 naar de Dukaton is wel 
mogelijk, dus eenrichtingsverkeer. 
Verkeer dat normaal gesproken via 
Hofland Mijdrecht verlaat zal dit de 
komende maanden via  de Veen-
weg en Industrieweg moeten gaan 
doen.

Reconstructie Hofland van start
Verkeer richting N201 afgesloten

met zich mee. Maar dat is vandaag 
de dag slechts een deel van de ac-
tiviteiten die men aan de dag legt. 
“Het is veel meer dan dat. Behalve 
dat wij mensen naar arbeidsplaat-
sen ‘uitzenden’ doet Randstad ook 
aan detachering, werving en selec-
tie, payrol en recruitment. Het gaat 
om arbeidskrachten in alle beroe-
pen, vanaf de werkvloer tot en met 
het management. Werving en se-
lectie houdt bijvoorbeeld in dat be-
drijven vanaf dag één iemand over-
nemen van Randstad. Het is geen 
tijdelijk verhuur meer maar directe 
bemiddeling met een bedrijf dat de 
kandidaat meteen een werkkring 
wil bieden,” legt Randstad interce-
dent Sjors Roeleveld uit die samen 
met Wendy van Weldam het bureau 
bemenst. “Wij zoeken voor de op-
drachtgever de geschikte kandi-
daat uit degenen die zich bij ons 
hebben aangemeld. Sommige kan-
didaten voor bepaalde werkzaam-
heden zijn schaars. Daarom be-
schikt Randstad over een recruit-
mentcenter van waaruit wordt ge-
zocht. Er zijn eveneens afdelingen 
in de vorm van een groot netwerk 
waarvoor specialismen worden ge-
zocht, zoals de sector transport, 
onderwijs, bouw, techniek, com-
mercie, secretarieel en dergelij-
ke. Daardoor kunnen sneller men-
sen met een specifieke opleiding 
en ervaring voor een doelgroep 
worden gerekruteerd.” Gegadigden 
die werk zoeken kunnen zich via de 
website van Randstad aanmelden. 
Vrijwel alles verloopt langs digita-
le weg. Alle vacatures van bedrijven 
die Randstad ‘ophaalt’ worden op 
de website geplaatst. Kandidaten 
kunnen daarop reageren. Jaarlijks 
geeft Randstad het ‘Werkpocket’ 
uit. Daarin staan wetenswaardig-
heden op het gebied van wet- en 
regelgeving voor de arbeidsmarkt 
alsook informatie over vergrijzing, 
pensioenen, flexibel werken, scho-
ling, vrijwilligerswerk en derge-
lijke. Meer informatie vindt u op  
www.randstad.nl.

tje. Daarna was het pannenkoeken 
eten met een ijsje toe. Smullen voor 
alle hongerige deelnemers. Ook de 
buurmannen en –vrouwen kwa-
men meegenieten van deze heerlij-
ke dag. Na een paar rondes ‘weer-
wolven’ … altijd weer spannend 
was het bedtijd. In de tent van de 
kleinste kampeerders werd nog een 
verhaaltje voor het slapen voorgele-
zen. De grotere kampeerders had-
den nog veel te bepraten in de tent 
maar na de laatste ronde van de 
kampeermoeders gingen ook daar 
de oogjes toe. Rond 8.30 uur de 
volgende ochtend werden de eer-
ste kampeerders wakker. Na een 
heerlijk ontbijtje met verse broodjes 
werd de camping weer opgeruimd. 
Voor de planning van 2017 staat de 
camping hoog op de lijst!
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Nieuw seizoen PCOB
Regio - De PCOB (Protestants 
Christelijke Ouderen Bond) afde-
ling De Ronde Venen heeft leden in 
de gemeente De Ronde Venen en 
de gemeente Uithoorn. Het bestuur 
heeft voor het seizoen 2016/2017 
weer een aantrekkelijk programma 
samengesteld. Op dinsdagmiddag 
6 september a.s. is de eerste leden-
bijeenkomst in “De Schakel”, Dorps-
straat 20 in Wilnis. Mevrouw Van 
Kooten, coördinator van “Stichting 
Thuis Sterven”, zal die middag onze 
leden informeren over het werk van 
vrijwilligers die ondersteuning bie-
den aan terminale patiënten en hun 

naasten. Deze ondersteuning maakt 
het mogelijk dat de patiënt de keuze 
heeft om de laatste fase thuis in de 
eigen vertrouwde omgeving door te 
kunnen brengen. Deze bijeenkomst 
begint om 16.00 uur. Naast leden 
zijn ook andere belangstellenden 
van harte welkom.  Na afloop van 
deze bijeenkomst is er voor leden, 
die zich daarvoor hebben opgege-
ven, nog een buffet. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat: J. van de Westeringh-
Kardol, Herenweg 220, 3648 CP Wil-
nis. Tel. 0613513443 of via de mail: 
derondevenen@pcob50plus.nl

Mindfulness en mindful 
wandelen in DRV
Mijdrecht - Mindfulness is leven in 
het hier en nu in plaats van steeds 
maar te tobben over het verleden of 
te piekeren over de toekomst. Het is 
een effectieve methode om anders 
te leren omgaan met (werk)stress, 
pijnklachten, moeheid of gedach-
tenpatronen die tot angst of som-
berheid kunnen leiden. Maar ook 
als je geen klachten hebt is mind-
fulness heel effectief. Je leert meer 
ontspannen en met aandacht te le-
ven, zowel thuis als op het werk. Het 
is beslist niet zweverig. Het is be-
wezen dat een 8-weekse training 
en het dagelijks thuis beoefenen 
lang genoeg is voor blijvende ef-
fecten op de gezondheid. Mindful-
ness kun je ook prima buiten toe-
passen in de natuur. Mindful wan-
delen geeft rust en innerlijke stilte. 
Even niets hoeven, niets moeten, al-
leen wandelen. Ervaren en genieten, 
al je zintuigen openzetten. Mindful-
nesstrainingen en mindfulle wande-
lingen worden ook in Mijdrecht ge-
houden. De trainingen vinden plaats 
in kleine groepen van maximaal vier 
deelnemers, waardoor er veel indivi-
duele aandacht is en ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen. De trai-

ning wordt gegeven door Margriet 
Jegerings, gecertificeerd mindful-
nesstrainer. Zij begeleidt ook de 
wandelingen. Margriet organiseert 
tevens twee gratis kennismakings-
workshops op 5 en 12 september 
om 19.30 uur en terugkomavon-
den. Meer informatie is te vinden op 
de website van Margriet www.mar-
grietjegerings.nl

Een kijkje in de keuken bij 
Maaltijdservice Vers bij u thuis
Regio - Tegenwoordig is er een 
ruim aanbod aan maaltijdservices. 
Vers bij u thuis uit Amstelveen is 
er daar een van. Voor wie is maal-
tijdservice een uitkomst en hoe 
werkt dat nou precies? Wij van Vers 
bij u thuis geven u een “kijkje in de 
keuken”. Met Vers bij u thuis richten 
wij ons voornamelijk op senioren die 
helemaal, gedeeltelijk of tijdelijk niet 
meer voor zichzelf willen of kunnen 
koken. Senioren blijven steeds lan-
ger, soms met de nodige ondersteu-
ning, in hun eigen woning. Door 
het leveren van gezonde maaltijden 
hoopt Vers bij u thuis een handje 
te helpen bij het langer zelfstandig 
wonen. Onze maaltijdservice kan 
ook uitkomst bieden om een man-
telzorger te ontlasten door de zorg 

voor maaltijden tijdelijk over te ne-
men bijvoorbeeld tijdens een vakan-
tieperiode. Naast maaltijden kunnen 
wij ook de dagelijkse boodschapjes 
en/of broodproducten (uit onze ei-
gen bakkerij) leveren.

Het proces van bestelling 
tot levering
Een klant van maaltijdservice Vers 
bij u thuis heeft de keuze uit een 
ruim aanbod aan verse maaltijden. 
Daarnaast koken wij ook vegeta-
risch en verschillende diëten zo-
als natrium beperkt. Tevens heb-
ben wij een kosjere keuken die on-
der toezicht staat van het rabbi-
naat van Amsterdam. Ons team van 
koks en diëtisten draagt zorg voor 
een gevarieerd en verantwoord me-

nu. Alle maaltijden worden vers be-
reid. Dankzij een uniek sealsysteem 
worden de maaltijden zuurstofarm 
verpakt waardoor deze 4 tot 6 da-
gen houdbaar zijn. Hierdoor hoeft 
er geen gebruik gemaakt te wor-
den van conserveringsmiddelen en 
blijven de smaak en kwaliteit opti-
maal behouden. De menukeuzes 
variëren van de echte Hollandse pot 
(hachee, bietjes, stampotjes) tot de 
meer exotischere gerechten als ba-
mi goreng, yakitori spiesjes of een 
lekkere paella. Naast hoofdmaaltij-
den bieden wij ook soepen en des-
serts aan. Als de klant zijn bestel-
ling heeft doorgegeven gaat deze 
naar de keuken. Daar bereiden de 
koks met veel zorg en toewijding de 
maaltijden waarbij gebruik gemaakt 
wordt van verse ingrediënten. Na 
het opscheppen van de maaltijd 
wordt deze geseald en voorzien van 
een sticker waarop de ingrediën-
ten en houdbaarheid zijn vermeld. 
Als alle maaltijden zijn opgeschept 
worden de bestellingen gereed ge-
maakt. Het zogenoemde orderpic-
ken. De Vers bij u thuis- tasjes wor-
den gevuld met de door de klant be-
stelde soep, maaltijden en desserts. 
Tevens voegen wij bij elke bestel-
ling een nieuwe menulijst toe. Hier-
op kunnen de klanten de maaltijden 
die de weken erna besteld kunnen 
worden zien. Als alle tasjes gereed 
zijn gaan de bezorgers op pad. Met 
gekoelde wagens worden de be-
stelling overdag bij de klanten af-
geleverd. 

Wij werken met een vast team be-
zorgers. Wel zo fijn om een ver-
trouwd gezicht aan de deur te 
zien! Als een klant dat prettig vindt 
plaatst de bezorger de maaltijden 
en eventuele boodschapjes ook in 
de koelkast. Dat geeft meteen even 
de gelegenheid voor een gezellig 
praatje. Het voordeel van koelver-
se maaltijden tegenover de bezor-
ging van warme maaltijden is dat 
de klant zelf bepaalt wanneer hij/
zij eet. Opwarmen van de maaltij-
den kan in de magnetron of oven. 
Ook kan dit doormiddel van de me-
albutler. Dit is een speciaal ontwik-
keld systeem welke de maaltijd en 
of soep op zeer veilige en gebruiks-
vriendelijk wijze doormiddel van 
1 druk op de knop op de perfecte 
temperatuur brengt. Onze ervaring 
heeft geleerd dat de mealbutler fijn 
is voor diegene die misschien niet 
meer zo goed overweg kunnen met 
de magnetron. Onze klantenservice 
wordt door een klein team bemand. 
Hierdoor kennen wij al onze klanten 
wat bijdraagt aan een prettig, per-
soonlijk contact en daarmee ser-
vice. Grote kans dat wij binnen no 
time weten wat uw favoriete maal-
tijd is! Wilt u meer informatie dan 
kunt u contact opnemen met Vers 
bij u thuis, 020-3472424, info@vers-
bijuthuis.nl.

Amstel Blazers Collectief 
gaat weer van start!
Regio - De repetities van het Am-
stel Blazers Collectief zijn afgelopen 
maandag weer gestart. Na een wel-
verdiende vakantie hebben de mu-
zikanten er weer zin in, met in het 
vooruitzicht het eigen concert in de 
Thamerkerk. Eerst staat er een op-
treden gepland voor de maand sep-
tember. We zijn uitgenodigd om de 
burendag op 24 september a.s. in de 
Amstelhoek muzikaal op te komen 
luisteren. Maar vooral zullen de mu-

zikanten, samen met hun dirigent 
Richard Wortel, zich de komende 
periode gaan voorbereiden op het 
concert in de Thamerkerk op zon-
dagmiddag 30 oktober a.s. Dit con-
cert staat in het teken van Italiaan-
se componisten, zoals Nino Rota en 
Riccardo Cocciante. De laatste is 
met name bekend van de liedjes die 
gecoverd zijn door Marco Borsato. 
De hoofdrol van het concert is weg-
gelegd voor Ennio Morrico. Richard, 

Twee daags skin & lifestyle event
Mijdrecht - Instituut Périne pakt 
groots uit! Dit jaar duurt het Skin & 
Lifestyle event twee dagen, tw. vrij-
dag 16; Ultimate Skin Friday en za-
terdag 17 september; Beauty Boule-
vard. Twee dagen die weer volledig 
in het teken staan van beauty in de 
breedste zin van het woord.

Beauty Boulevard
Op zaterdag 17 september veran-
dert tussen 11.00 uur en 16.00 uur 
-in samenwerking met lokale en re-
gionale ondernemers- de Genie-
weg in Mijdrecht in een ware Beau-
ty Boulevard. Instituut Périne, toon-
aangevend in huidverbetering en 
anti-ageing, creëert dan, in samen-
werking met lokale en regionale on-
dernemers, een wervelende dag vol 
beauty, fashion & food. Een heuse 
boulevard, waar van alles te bele-
ven en te ervaren is. Begin bijvoor-
beeld in een van de royale behandel-
ruimtes van het instituut en onder-
ga een peeling waar je huid lekker 
glad en zacht van wordt. Daarna zou 
je door kunnen gaan voor de ooglift 
behandeling: een pijnloze niet-chi-
rurgische behandeling met de soft-
laser waar je direct een opener blik 
van krijgt. Vond je deze behandelin-
gen toch wat spannend laat je dan 
weer lekker ontspannen door de er-
varen handen van de bodyspecialist. 
Zij zorgt dat je door een massage 
met kruidenstempels weer helemaal 
relaxed je programma kunt vervol-
gen. Waarna, om maar iets te noe-
men, je met je vriendinnen aan een 
mini-workshop kunt deelnemen over 
de tips & tricks van het aanbrengen 
van een natural make-up. 

Mini workshop
Al die behandelingen van het gezicht 
brengen je als vanzelf bij Jack’s Sis-
ters die een mini-workshop verzor-
gen waarin je leert hoe je zelf je haar 
kunt stijlen of krullen met de krul-
tang. Zo komt die lang geleden aan-
geschafte en nog ongebruikte krul-
tang ook weer eens uit de kast. En 
geen nood als je er zelf geen hebt, de 
dames van Jack’s Sisters zorgen dat 
ze er voldoende bij zich hebben. Ook 
als je toe bent aan een nieuw kleurtje 
voor het najaar kun je bij hen terecht 
voor een vakkundig advies. Onder-
tussen heb je al met een verlangende 
blik gekeken naar de ervaren handen 
van Elisa Wilms van Elinails. Zij tovert 
ook jouw handen in mum van tijd 
om in juweeltjes met een manicure-
behandeling. Of misschien ga je lie-
ver voor de duurzame gellak en kies 
je uit een van de elegante en vrolijke 
kleurtjes. Met die prachtige, verzorg-
de handen is het een feestje om de 
sieraden van Swaab te bewonderen 
en te ervaren wat die met jouw look 
doen. Dromerig kom je aan bij Opti-
Sport. Tijd voor weer een beetje reali-
teit: even wegen en meten. Zit jij lek-
ker in je vel? Of kun je wel wat tips 
gebruiken op welke manier je mak-
kelijker meer zou kunnen bewegen? 
OptiSport weet daar alles van en ad-
viseert je graag.

Echt model
Gewichtsconsulente Petra Vink laat 
je vervolgens zien hoe je op een heel 
eenvoudige manier gerechten maakt 
die goed zijn voor je fitte even(ge)
wicht én je huid. De receptjes neem 
je mee dus thuis kun je direct aan de 

zelf zeer groot fan van de muziek 
van Ennio Morrico, heeft een aantal 
bekende muziekstukken speciaal 
gearrangeerd voor het Amstel Bla-
zers Collectief. Het concert heeft de 
titel ‘Musica sul Velluto’ (Muziek op 
Fluweel). Wel zo toepasselijk als je 
bedenkt dat dit tevens de naam was 
van het clubblad van de voormalige 
Nederlandse Ennio Morricone Fan-
club. Het Amstel Blazers Collectief 
hoopt u te kunnen verrassen met de 
muziek en de solisten, die speciaal 
gevraagd zijn om met het ensemble 
mee te spelen. Ook het orgel van de 
Thamerkerk zal worden gebruikt bij 
één van de muziekstukken.

Kaartjes á 7,50 (en voor kinderen tot 
en met 12 jaar: 5,-) kunt u vanaf nu 
bestellen! Het Amstel Blazers Col-
lectief heeft op bepaalde posities 
binnen het ensemble nog plaats 
voor een paar muzikanten. Voor-
al mensen die een van de volgen-
de instrumenten kunnen bespelen: 
bas, trombone, fagot of klarinet, zijn 
van harte welkom. Nieuwsgierig ge-
worden, wilt u een keer vrijblijvend 
een repetitie bijwonen, of wilt u 
kaarten bestellen voor het concert 
op 30 oktober a.s.? Stuurt u dan een 
mail naar: abcuithoorn@gmail.com.

slag. En dan ben je nóg niet klaar: je 
schuift natuurlijk nog even aan voor 
een echte glamour make-up bij de 
make-up artist van Youngblood. Met 
ervaren handen verandert zij je een 
echt model. En dat komt goed uit. 
Want inmiddels straal je wel van top 
tot teen. En dat wil je natuurlijk vast-
leggen en bewaren! Fotograaf van de 
sterren Rob van de Vlierd maakt een 
fotoshoot van je, waarvan je het re-
sultaat direct mee naar huis kunt ne-
men om te showen. Om deze acht-
baan van beauty-ervaringen te over-
leven staat Mart Gilles van License to 
Live voor je klaar met culinaire hoog-
standjes en een verrassende koffie-
beleving, zodat werkelijk álle zintui-
gen aan bod komen. Een uniek eve-
nement dus waar je geen moment 
van wilt missen. De toegang is gratis 
en de behandelingen kunnen wor-
den betaald met strippen van de spe-
ciale Beauty Boulevard strippenkaart. 
Deze is te koop op de dag zelf of van 
te voren bij Instituut Périne. Wan-
neer je zeker wilt zijn van een plek-
je voor jou bij een bepaalde beleving 
kun je met een van te voren gekoch-
te strippenkaart een plekje reserve-
ren. Daarnaast zijn er diverse acties 
en kun je kans maken op Beautiful 
prijzen.

20 dames en heren gezocht.
Voor de Ultimate Skin Friday op vrij-
dag 16 september is Périne op zoek 
naar 40 mannen of vrouwen tussen 
de 30 en 60 jaar, die hun huid wil-
len verjongen en verbeteren: heren 
en dames die het belangrijk vinden 
dat hun huid er goed uit ziet. Voor 
deze heren en dames heeft Instituut 

Périne een speciale selectie uit haar 
behandelingen gemaakt zodat zij op 
vrijdag 16 september voor een zeer 
gereduceerd tarief kennis kunnen 
maken met huidverbetering op top-
niveau. Zoals:
-  Verstrakking van de huid: d.m.v. 

behandeling met Radio Frequen-
tie van Pascaud Wave wordt de 
huid elastischer en valt daarom 
weer strakker om de beenderen. 
Deze techniek is ook heel ge-
schikt voor een overmatige on-
derkin.

-  Gladdere, frissere huid: met een 
Murad peeling behandeling wordt 
de huid wat dunner gemaakt. Een 
perfecte behandeling na een zon-
overgoten zomervakantie waarbij 
de huid wat verdikt of vaal is ge-
worden.

-  Vermindering van fijne lijntjes: 
met de bootcamp behandeling 
van HydroPeptide worden de 
huidcellen uit hun luie stoel ge-
haald en aan het werk gezet. Het 
resultaat is een vermindering van 
de diepte van de lijntjes.

-  De eerste huidverzorging: voor de 
mannen die wel willen, maar het 
lastig vinden om te kiezen wat het 
best voor hun huid is. Op basis 
van een computergestuurde hui-
danalyse wordt een korte behan-
deling gegeven en de juiste ver-
zorging voor thuis samengesteld.

-  Strakke BBB: om weer strak in het 
vel zittende billen, benen en buik 
(en armen) te verkrijgen is een 
combinatie van de technieken ra-
diofrequentie, ultrasoon, lymfe-
drainage, bindweefselmassage 

en phytodynamica bewezen ef-
fectief. Verzameld in een apparaat 
met de naam So-Up waarmee een 
behandeling op het gewenste on-
derdeel wordt gegeven.

Om in aanmerking te komen voor een 
van bovenstaande behandelingen op 
vrijdag 16 september kunnen de he-
ren en dames een mail sturen naar 
info@perine.nl waarin zij aangeven 
welke behandeling zij willen ervaren 
en waarom. Dit kan tot uiterlijk 1 sep-
tember. Voor de behandelingen geldt 
een kleine vergoeding. Meer infor-
matie over het skin & lifestyle event, 
uitleg over de Ultimate Skincare Fri-
day en Beauty Boulevard is te vinden 
op www.perine.nl. Instituut Périne, 
Genieweg 8, Mijdrecht 0297-273121 
www.perine.nl info@perine.nl

Vinkeveen - De Vinkeveense zang-
groep Braq, bekend van haar close 
harmony pop- en folk repertoire, 
geeft op 4 september a.s. een Zo-
merconcert in de sfeervolle boom-
gaard van Kunsterf. Het concert be-
gint om 15.00 uur, aanmelden kan 
via: http://7bt.eu/braq. 
Braq, bestaande uit Emiel Janmaat, 
Annet van Zwieten, Ton van Asse-
len, Babette Labordus, Marion van 
Kouwen en Martin Verrips, heeft de 
afgelopen jaren regelmatig eigen 
concerten georganiseerd. Ton van 
Asselen: “We vinden het geweldig 
om op uitnodiging op te treden, en 
dat doen we ook regelmatig. Maar 
bij een eigen concert heb je de mo-
gelijkheid om alles perfect op el-
kaar af te stemmen en een bepaal-
de sfeer te creëren. Voor dit zomer-
concert hebben we geheel nieuw, 
zonnig repertoire opgebouwd, en 
een locatie gekozen die er perfect 

bij past! Kunsterf is een sfeervolle 
boerderij met een prachtige boom-
gaard en een gezellige, kunstzinni-
ge atmosfeer. Mocht het weer te-
genzitten, dan kunnen we het con-
cert ook in het atelier houden. We 
weten – na vele legendarische win-
ter-, sixties- en vrienden-concerten 
- dat onze eigen concerten een on-
vergetelijke ervaring zijn, voor ons 
publiek en voor ons!”
Het advies is om niet te lang te 
wachten met het reserveren van de 
kaartjes. Dat kan via http://7bt.eu/
braq. Een kaartje kost € 10,-. Voor 
zangers met een bas-stem, die ge-
interesseerd zijn om auditie te doen 
bij Braq, is de toegang zelfs geheel 
gratis. Zij worden van harte aange-
moedigd om te komen luisteren en 
te beoordelen of ze zich willen aan-
sluiten bij Braq. Voor meer infor-
matie over Braq kunt u mailen naar 
Marion op braq@skizzo.nl.

Zonnig zomerconcert van Braq

Getuigen 
gezocht

Regio - Wie was er bij op dins-
dag 28 juni en kan mij helpen 
met een getuigenverklaring? Op 
die middag omstreeks 16.50 uur 
kregen wij, twee mannen op de 
racefiets, een discussie met een 
bestuurder van een witte Suzu-
ki Alto. Dit was op de Amstel-
dijk Zuid richting Vrouwenak-
ker, een paar honderd meter 
voorbij Michiel de Ruijter. Toen 
ik ruimte wilde maken op de 
weg en vóór de auto langs ging 
richting berm, gaf deze man vol 
gas en reed mij dus aan. Vervol-
gens is hij er vandoor gegaan, 
zonder ook maar iets te zeggen. 
Mijn racefiets is total loss en ik 
kan mijn sport niet meer beoe-
fenen. Tegen zijn verzekering 
ontkent hij dat hij iemand heeft 
aangereden en ik kan dus flui-
ten naar een nieuwe fiets. Wij 
hebben tijdens het voorval wel 
minstens twee andere auto’s 
gezien, die zelfs even achter de 
bewuste auto hebben gewacht. 
Misschien was u één van de 
bestuurders en heeft u het zien 
gebeuren? U zou mij er heel erg 
mee helpen. Frans de Bondt, tel. 
0655-363294
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Consultatieronde Uithoornlijn leverde 
(te) weinig reacties op
Vervolg van de voorpagina.

Met deze terugblik kan men zich 
afvragen waar alle achterliggende 
commotie van al die ‘tegenstanders’ 
van de Uithoornlijn nu wel goed 
voor is geweest. Massaal reageren 
zou in dit geval toch logischer zijn 
geweest en voor veel meer impact 
hebben gezorgd.. Daar had de ge-
meente Uithoorn en vooral ook de 
Stuurgroep van de Stadsregio Am-
sterdam dan echt rekening mee 
moeten houden. Nu lijkt het erop 
dat men handenwrijvend zijn gang 
kan gaan door de aanleg er’ door te 
drukken’. Er is immers voldaan aan 
een democratisch proces door ie-
dereen de kans te geven zijn me-
ning te geven? Dat er dan maar rela-
tief weinig mensen reageren is dan 
mooi meegenomen voor een (posi-
tieve) besluitvorming, toch? Vooral 
tegenstribbelende inwoners langs 
het tracé kan men tegemoet komen 
met maatregelen die voor hen min-
der last van de tram moeten ople-
veren. Ook aan de veiligheid van de 
exploitatie kan technisch worden 
voldaan. De inmiddels uitgebrachte 
(en te downloaden) rapporten over 
allerlei deelgebieden die de aanleg 
van de lijn al dan niet moeten recht-
vaardigen geven in hun conclusies 
overwegend aan dat het zo’n vaart 
niet zal lopen met hinder en onvei-
ligheid. Kortom, of de in verhouding 

geringe hoeveelheid ‘tegenstanders’ 
de komst van de tram nog kunnen 
tegenhouden is nu de vraag. Het ‘al-
gemeen belang’ dat de aanleg en 
het gebruik van de tramlijn voor Uit-
hoorn met zich meebrengt speelt 
daarbij een belangrijke rol. Ook al 
gezien het feit dat sommige bus-
lijnen t.z.t. worden opgeheven en 
het openbaar vervoer in Uithoorn 
e.o. ‘schraler’ gaat worden. De tram 
wordt een ‘must’, zo zou met het wel 
kunnen stellen.

Inspraakavond in september
Alle reacties uit de consultatieronde 
en de beantwoording ervan worden 
verwerkt in een reactienota. Deze 
reactienota maakt onderdeel uit van 
de openbare besluitvorming over de 
Uithoornlijn. Alle indieners van een 
reactie ontvangen in september een 
exemplaar van de reactienota per e-
mail. Ook wordt het document op 
www.stadsregioamsterdam.nl/uit-
hoornlijn geplaatst. Een definitief 
besluit over de Uithoornlijn wordt dit 
najaar genomen door de gemeente-
raden van Uithoorn en Amstelveen, 
de regioraad van de Stadsregio Am-
sterdam en Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Noord-Holland. In 
de laatst verschenen nieuwsbrief 
die door de Projectorganisatie Uit-
hoornlijn wordt opgesteld en aan 
belangstellenden wordt toegezon-
den wordt gemeld dat de gemeen-

Nog vrije plaatsen voor enkele 
teken- en schildercursussen
Mijdrecht – Atelier de Kromme 
Mijdrecht start op 29 augustus het 
nieuwe cursusjaar. Voor een aan-
tal cursussen en workshops kunnen 
zich nog nieuwe deelnemers aan-
melden. De workshops beginnen op 
een latere, nog vast te stellen da-
tum.  Via de website, www.atelier-
dekrommemijdrecht.nl,  kunt u zich 
over de cursussen laten informeren 
en kunt u zich ook inschrijven.

Workshops
De workshops ‘Tekenen’, die nog 
vrije plaatsen hebben, worden ge-
organiseerd op de maandagoch-
tend en  –middag.  Femke van Os 
is de docente die u de basistech-
nieken zal aanleren. In latere work-
shops zal aandacht worden be-
steed aan schilderen met aquarel- 
en acrylverf. De workshops omvat-
ten vijf lessen en de kosten bedra-

gen 55 euro, plus 7,50 euro voor ma-
teriaal. Bij voldoende belangstelling 
kan een workshop worden verlengd 
tot een normaal cursusblok.

Reguliere cursussen
Op de website kunt u zien op welke 
dagdelen specifieke cursussen wor-
den gegeven. Er zijn nog vrije plek-
ken op de woensdag-cursus voor 
jongeren vanaf 15 jaar, die van  18 
tot  19.15 uur wordt gegeven. Voor 
de jongeren is er ook nog plaats op 
de beide cursussen van vrijdagmid-
dag.  Er zijn ook nog enkele vrije 
plaatsen op de woensdagavond en 
vrijdagmorgen.  De vrijdagmorgen-
cursus is specifiek op ‘Beginners’  
gericht. Voor meer informatie of 
voor uw aanmelding kunt u contact 
opnemen met Marianne van Eck 
via e-mail: leden@atelierdekrom-
memijdrecht.nl of tel. 0297-283917.

teraad van Uithoorn op woens-
dag 28 september een speciale in-
spraakavond organiseert over de 
Uithoornlijn. Het tijdstip en loca-
tie zijn nu nog niet bekend. Die da-
ta komen later. Tijdens de bijeen-
komst kan iedereen die een ziens-
wijze heeft ingediend deze monde-
ling toelichten. Ook anderen kun-
nen van deze gelegenheid gebruik 
maken om zich rechtstreeks tot de 
raad te wenden. Gegadigden hier-
voor kunnen zich tot 21 septem-
ber aanmelden bij de griffie van 
de gemeente Uithoorn via griffie@
uithoorn.nl. Voor nadere informa-
tie of vragen kunt u ook bellen met 
de griffie op (0297) 513 963 (tus-
sen 10.00 en 14.30 uur). Iedereen 
die meent een zinvolle aanvulling te 
kunnen geven op de Uithoornlijn is 
van harte welkom om dat individu-
eel in te spreken. Een gezamenlijke 
reactie van bewoners is echter wel 
aan te bevelen. Bij grote belangstel-
ling wordt misschien een extra bij-
eenkomst georganiseerd. In dat ge-
val is het mogelijk dat insprekers op 
een andere datum dan de 28e aan 
de beurt zijn. Betrokken personen 
worden door de gemeente Uithoorn 
en/of de regioraad van de Stadsre-
gio Amsterdam op de hoogte ge-
houden over de gang van zaken tij-
dens de inspraakavond en het be-
sluitvormingsproces. En natuurlijk 
voor alle inwoners door deze krant.

Anneke van Vliet hard aan het werk tijdens de Wilnisse feestweek

Twee van de
kanjers van
Kinderen helpen
Kinderen
De Ronde Venen - Maartje Verdam 
is al sinds 1993 betroken bij Kinde-
ren helpen Kinderen, doordat toen 
haar dochter op de club kwam. Zij 
hielp bij de knutselactiviteiten en 
de verkopen. Later heeft zij ook ta-
ken, als het regelen van schmin-
kers voor de schmink activiteiten 
en het inrichten van vitrines en ge-
ven van workshops, op zich geno-
men. Al met al een gouden kracht. 
Anneke van Vliet is één van de an-
dere vrijwilligers, die al heel lang bij 
de club is. Zij is een van de schmin-
kers. Dit jaar heeft Anneke voor het 
Liliane Fonds deelgenomen aan de 
100ste vierdaagse en door sponso-
ring heeft zij een flink bedrag voor 
het Liliane Fonds verdiend. Een fan-
tastische prestatie! Kinderen helpen 
kinderen is op dinsdag en woens-
dag telefonisch bereikbaar op 06 
28040492 of per email kinderenhel-
penkinderen@casema.nl

Vrijwillige taalhuismedewerker 
Uithoorn gezocht
Uithoorn - Taalhuis Uithoorn is een 
samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Uithoorn, de Bibliotheek 
Amstelland en Tympaan De Baat. 1 
op de 9 volwassenen in Nederland 
is laaggeletterd en samen maken wij 
ons sterk voor het bestrijden daar-
van. Het Taalhuis zal officieel ope-
nen op 5 september a.s. en vanaf dat 
moment zijn er vrijwilligers nodig die 
het taalhuis in de bibliotheek gaan 
bemannen. We willen starten met, 2 
middagen per week, 2 uur open te 
zijn, waarbij jij het eerste aanspreek-
punt bent voor alle taalvragen die 
mensen kunnen stellen. Dat kun-
nen vragen zijn van anderstaligen 
die bijvoorbeeld hun Nederlandse 

spreekvaardigheid willen verbete-
ren of vragen van mensen die Ne-
derlands als moedertaal hebben die 
beter willen leren lezen en schrijven. 
Jouw taak is om mensen te woord 
te staan, eventueel waar mogelijk, 
te beantwoorden en/of door te ver-
wijzen naar de taalinhoudelijk des-
kundige, die de intakes doet. Kun 
je goed met mensen omgaan, heb 
je inlevingsvermogen, houd je van 
taal en help je mensen graag verder, 
dan is dit wellicht voor jou de per-
fecte vrijwillige klus! Heb je interes-
se, neem dan contact op met Clau-
dia Prange, projectcoördinator Taal-
huis Uithoorn, tel 0297-230280 of via 
taalhuisuithoorn@stdb.nl

Gratis VIOS MusicKidz!
Mijdrecht - Ook dit jaar weer bij VI-
OS twintig gratis muzieklessen voor 
kinderen vanaf groep 4 van de ba-
sisschool. Geef je gauw op voor de-
ze MusicKidz. Bel met Joyce Tijde-
man op telefoonnummer (06) 36 32 
99 65 of stuur een mailtje naar mu-
sickidz@vios-mijdrecht.nl. Wacht 
niet want vol is vol. VIOS vindt het 
belangrijk dat kinderen op zo jong 
mogelijke leeftijd kennismaken met 
muziek en musiceren. Daarom star-
ten op 9 september de MusicKidz 
juffen om 19:00 uur in clubgebouw 
de Notenkraker aan de Windmolen 
77 in Mijdrecht met het nieuwe Mu-
sicKidz seizoen. De lessen zijn we-
kelijks op de vrijdagavond en du-
ren een uur. Met les van lieve juf-
fen, leuke activiteiten en workshops 
door andere leden van VIOS. Het 
wordt weer een tof half jaar. En er 
is bij VIOS nog veel meer te beleven 
met bijvoorbeeld “Wie is de VIOS 
mol” en de activiteiten rond Sinter-
klaas en Kerst. Bij voldoende aan-
melding wordt er weer een heuse 
MusicKidz-band gevormd met (me-
lodisch) slagwerk, trompet, dwars-
fluit, saxofoon en wie weet weer 
trombones? In februari treden de 
MusicKidz in het clubgebouw op 

voor de familie. En in het voorjaar de 
grote finale voor het grote publiek 
tijdens de VIOS seizoenpresentatie.
Het belooft weer een leerzaam en 
gezellig halfjaar te worden. Want 
ook dit jaar zal er vooral weer veel 
muziek zitten in de MusicKidz en 
dat haalt VIOS er zeker uit! De VI-
OSKidz is een initiatief van mu-
ziekvereniging VIOS uit Mijdrecht 
en mede mogelijk door subsidie 
van gemeente De Ronde Venen. 
Voor meer informatie over VIOS en 
beeldmateriaal kijk je op www.vios-
mijdrecht.nl of mail je naar info@vi-
os-mijdrecht.nl.

Montmartre in Wilnis
Wilnis - Voor het eerst wordt tijdens 
de Najaarsmarkt in de dorpskern 
van Wilnis op zaterdag 10 septem-
ber 2016 een kunstenaarsplein ge-
organiseerd. Lokale (amateur)kun-
stenaars tonen wat hun creativiteit 
en inspiratie kan voortbrengen. De 
enthousiaste deelnemers zijn een 

waardevolle aanvulling op de gezel-
lige markt. Stichting De Paraplu is 
aanwezig om u te vertellen over de 
creatieve cursussen die zij het ko-
mende winterseizoen aanbieden. Op 
www.stichtingparaplu.nl en www.fa-
cebook.com/paraplustichting vindt u 
het complete programma.

Fikse autobrand op Hollandse dijk
Uithoorn - Op de Hollandsedijk in 
Uithoorn is vanmiddag een brand 
uitgebroken in een auto. Hoe de 
brand kon ontstaan is nog onbe-
kend.

De Uithoornse brandweer was snel 
ter plaatse, en is direct gestart met 
de blussing. Bij de brand kwam veel 
rook vrij. De Hollandsedijk moest 
enige tijd af worden gesloten, om-

wille van de veiligheid. Er raakte zo-
ver bekend niemand gewond. 

Foto: KaWijKo Media / 
Ricardo Neeskens

IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een Opmerkzame Wande-
ling. Inmiddels zijn er zeven wan-
delingen geweest. We starten al-
le wandelingen bij het Oude Spoor-
huis hoek Spoorlaan/Demmerik in 
Vinkeveen. De route leidt door de 
Demmerikse Polder waar altijd iets 
nieuws te beleven is. De augustus-
wandeling is op zaterdagochtend 27 
augustus en start om 7.30 u. De zon 
is net 3 kwartier op. Hoe ziet het er 
op een nazomerochtend uit in de 
polder en wat hoor je en merk je op 
tijdens de ochtenduren wanneer de 
dauw nog over de velden hangt. Hoe 
klinken de geluiden van de natuur 
die zich opmaakt voor de herfst en 
zien we de eerste herfstverschijn-
selen al aan de dieren en de plan-
ten en de bomen. En…hoe proeft 
de nazomer! De opmerkzame wan-
delingen zijn opgezet met het doel 
elke maand de veranderingen in de 
natuur langs eenzelfde route op te 
merken, te zien, te horen, te proe-
ven, te ruiken en aan te raken. Elke 
maand zal de wandeling op een an-
der tijdstip plaatsvinden en op een 
andere dag in de week. Het gaat om 
‘wandelen met aandacht’. Iedereen 
die de rust èn de dynamiek van na-
tuur dichtbij huis wil ervaren en op-
merken is welkom. Houd de lokale 
media in de gaten, kijk op de websi-

te van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn, of bel 
natuurgids Elza Vis 06-23150498. 
Lengte: ca 8 km.(2½ uur). De sep-
temberwandeling is op maandag-
avond 12 september en start om 
19.00 u. Er is ook een groep op Fa-
cebook onder de naam: IVN Op-
merkzame wandelingen. Het is een 
besloten groep en je kunt daarvoor 
uitgenodigd worden zodat je ook de 
berichten kunt lezen en je kunt een 
verzoek sturen als je lid wilt worden. 
Als je niets wilt missen, ook als je 
een keer niet kunt, kun je lid wor-
den van deze groep.

Het nieuwe schooljaar op 
OBS Molenland
Mijdrecht - Maandag 22 augustus 
was het zover. De start van het nieu-
we schooljaar! Voor de leerlingen in 
groep 3 altijd een speciaal moment; 
door middel van een haag verwel-
komen de leerlingen van de groe-
pen 4 tot en met groep 8 de leerlin-
gen van groep 3 in de grote hal. De 
leerlingen mogen samen met de juf 
onder de haag door naar hun eigen 
klas, waar de materialen om te leren 
lezen, leren rekenen en leren schrij-
ven al liggen te wachten.
De afgelopen week hebben de leer-
krachten al een studiedag gevolgd 
over de muziekmethode “1,2,3 zing” 
en “Leefstijl” voor sociaal- emotio-
nele vaardigheden. Beide methodes 
worden al gebruikt op OBS Molen-
land, maar tijdens deze studieda-
gen is nieuwe kennis met elkaar ge-
deeld en bekeken hoe het aanbod 
nog verder kan worden geoptima-

liseerd. Wij wensen alle leerlingen 
een fijn en leerzaam schooljaar toe.

Oud papier ophalen
Vinkeveen - De Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen zal op zater-
dag 27 augustus voor de laatste keer 
oud papier ophalen. Wilt u het papier 
vóór 9 uur aan de weg zetten? Wij 
hebben dit meer dan 40 jaar gedaan 
en hopen dat u ons niet vergeet. We 
willen alle inwoners bedanken die zo 

trouw iedere keer de moeite hebben 
genomen hun papier op de zaterda-
gen aan de weg te zetten. Blijft u al-
stublieft uw kranten en ander papier 
in de nieuwe container gooien zodat 
wij in 2017 door onze medewerking 
met vrijwilligers nog steeds inkom-
sten verwerven. Alvast hartelijk dank!

Zomerweek bij St.Crea
Uithoorn - Drie dagen achter elkaar 
gaat u op ontdekkingsreis met uw 
handen in de klei. Stapsgewijs leert 
de docent Martina Dielen u het pro-
ces van het draaien achter de draai-
schijf. Een bijzondere ervaring in uw 
leven in een ongedwongen sfeer. 
Bent u al gevorderd in het draaien 
dan is het mogelijk tijdens deze da-
gen te werken aan een thema. Lo-

catie adres: Fort aan de Drecht, Gre-
velingen 56 te Uithoorn. Aanmelden 
via info@martinadielen.nl. Informa-
tie op www.crea-uithoorn.com en 
www.martinadielen.nl
U kunt de docent persoonlijk ont-
moeten tijdens de demonstratie-
middag op het Winkelcentrum Am-
stelplein op zaterdag 27 augustus 
van 12.00-16.00 uur.

Babbeltruc in 
Zijdelwaard
Uithoorn - Op vrijdag 19 augustus 
is tussen een en drie uur in de mid-
dag een bewoner van Zijdelwaard 
de dupe geworden van een bab-
beltruc. Twee vrouwen belden aan 
en wisten met een smoes in huis te 
komen. De bewoner werd door een 
van de vrouw afgeleid, terwijl de 
ander op onderzoek ging in de wo-
ning. De twee zijn er vandoor ge-
gaan met sieraden. Mogelijk zijn er 
getuigen. Het gaat om twee vrou-
wen met een licht getinte huid, dun 
en klein van postuur, 1.50 tot 1.60 
meter lang en donker half lang haar. 
Beiden spraken gebrekkig Neder-
lands. Iets gezien? De politie hoort 
het graag via 0900-8844. De politie 
wil bij deze ook een waarschuwing 
geven. Laat nooit zomaar personen 
binnen, trap niet in babbeltrucs. En 
vraag bij een bezoek van een maat-
schappij of pakketbezorger altijd 
om een legitimatie!





43. ScheepvaartmuSeum 
 “de Gouden eeuw”

Mensen uit de Gouden Eeuw vertellen hun verhaal, zoals 
een visser, een kaartenmaker en de vrouw van een kapitein. 
Het is een tijd van macht en rijkdom, maar ook van uitbui-
ting en slavernij. En één ding is zeker: zonder de zee en de 
scheepvaart had Nederland geen Gouden Eeuw gekend.
1 vrijdag 10.30-11.30 uur
datum 11 november
o.l.v. gids van het Scheepvaartmuseum
plaats Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten € 8,-
materiaalkosten entree museum of MJK

44. LezinG “Liefde en dood in de 
 middeLeeuwen”

In het centrum van deze lezing staat de Minnezang, een 
poëzievorm waarbij de ridderdichter op geheel eigen wij-
ze zijn (meestentijds platonische) liefde voor een (meestal) 
getrouwde adellijke dame tracht vorm te geven. In verband 
hiermee zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de his-
torische achtergrond. Thema’s als de Ronde Tafel van ko-
ning Arthur, de zoektocht naar de Heilige Graal, de betekenis 
van de kruistochten, de taalontwikkeling en de sociologische 
achtergronden in de middeleeuwse maatschappij komen uit-
gebreid aan bod. E.e.a. gebeurt aan de hand van een Power-
Pointpresentatie met een groot aantal dia’s. 
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 15 november
o.l.v. Ad van der Lee
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

45.  vroLijke beeStenboeL
Vol kleur en ongedwongen ga je je eigen dier schilderen. 
Wees vooral niet bang om wat kleur te gebruiken! Hoe bonter 
hoe mooier. Een koe of een varken. Jij kiest het ontwerp, de 
kleuren en hoe je het gaat schilderen. Het wordt een gewel-
dig en leuk kleurrijk kunstwerk op een doek van 60 x 60 cm.
1 donderdag 19.00-23.00 uur
datum 17 november
o.l.v. Ingrid Hagenaars
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 30,-

46.  antoni Gaudi en barceLona
Gaudí is bekend van de organische architectuur in de stijl 
van het Catalaans modernisme (art nouveau /jugendstil). 
Barcelona heeft negen bouwwerken die op de UNESCO We-
relderfgoedlijst staan waarvan er zeven van Gaudí zijn. Deze 
bouwwerken plus nog vijf gaan we allemaal zien. Bij de bouw 
van de Sagrada Familia (1882-2026?) wordt uitgebreid stil 
gestaan omdat heel bijzonder is dat wij hetzelfde mee kun-
nen maken als de middeleeuwer, toen er ook generaties lang 
aan een kathedraal werd gebouwd. Werken van Gaudí-bui-
ten Barcelona-die aan bod komen staan in: Astorga, León, 
Comillas, Garraf en een park in La Pobla de Lillet.
1 woensdag  20.00-22.00 uur
datum 23 november
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

47. kunStGeSchiedeniS: 
 het heiLiG Schrift

Het Catharijneconvent organiseert een tentoonstelling over 
de heilige geschriften van de drie monotheïstische wereld-
religies Jodendom, christendom en islam: Tenach, Bijbel en 
Koran. De zogenaamde Utrechtse Psalter zal worden ten-
toongesteld, alsmede andere fraai geïllustreerde evangelis-
taria, brevieren, gebedenboeken en 16e en 17e -eeuwse Bij-
bels, zoals de Lievelt-bijbel en de Statenvertaling. De cursus 
wordt afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling.
1 donderdag 20.00-22.00 uur: 24 nov. 
plaats De Boei, Vinkeveen
1 zaterdag 12.00-14.00 uur: 26 nov.
plaats Catharijneconvent, Utrecht
o.l.v. Jean van Tongeren
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten entree museum of MJK

48.  ScheepvaartmuSeum 
 “het Gebouw”

In een rondleiding door het gebouw en langs enkele object-
tentoonstellingen hoor je van alles over het prachtige Gou-
den Eeuw-gebouw waarin het Scheepvaartmuseum is ge-
vestigd. Hoe werd het gebouw vroeger gebruikt? Wat is er 
door de eeuwen heen gebeurd? Hoe is de restauratie aan-
gepakt?
1 zaterdag 10.30-11.30 uur
datum 3 december
o.l.v. gids van het Scheepvaartmuseum
plaats Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten € 8,-
materiaalkosten entree museum of MJK

49.  mozaïek kerStboom
Je maakt een decoratieve kerstboom op plateau naar eigen 
smaak met kleine voorgevormde steentjes. Mozaïek is een 
eeuwenoude kunstvorm. Mozaïek kan er ingewikkeld uitzien, 
maar de techniek is niet moeilijk en is voor jong en oud te 
doen. Met fantasie en geduld kom je al een heel eind.
2 woensdagen 19.00-22.00 uur
datum 7 en 14 december
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 25,-

50.  creatief kerStStuk
Tijdens deze workshop maak je een creatief kerststuk, een 
sfeervolle decoratie voor in je woonkamer.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 14 december
o.l.v. Esther Boerlage
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 27,50

36.  pooL Streken
Deze vierweekse reis start in Vancouver, West-Canada. U 
vaart mee naar Vancouver Island en ondergaat er de prachti-
ge natuur en cultuur. Vandaar per schip door de schitterende 
Inside Passage naar Prince Rupert. Dan volgt een spannende 
tocht noordwaarts, door de Canadese provincies Brits Colum-
bia en Yukon. U ziet vele facetten van de noordelijke streken: 
oude culturen, wilde dieren, toendra’s, wouden, bevroren me-
ren en wit bestoven bergen. Alaska wordt bereikt na 10 dagen 
reizen. U gaat mee op vaartocht naar machtige gletsjers en ve-
le soorten zeedieren. Dan het binnenland in, naar de woeste 
natuur van Denali Nationaal Park, deels in lentetooi, waar kari-
boes en beren rondtrekken. Een vliegtocht naar de leefomge-
ving van de Inuit, met hun oeroude tradities en dansen, hand-
vaardigheid en jacht. Een tocht van vele barre km over de “Top 
of the World Highway” naar de wereld van de goudzoekers. U 
ziet “winterwonderland” en de ontluikende lente in volle pracht.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 1 november
o.l.v. Dick van Toorn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

37.  mozaïek Sieraden
In deze workshop ga je je eigen sieraad maken van mini-mo-
zaïek. Je kunt kiezen uit een hanger, armband, ring of oorbel-
len. Materialen die gebruikt worden zijn glassteentjes, mille-
fiori of edelsteentjes. Door alle stukjes glas als een puzzel bij 
elkaar te leggen ontstaat er een prachtig, sierlijk en bijzon-
der sieraad. Het leuke is dat je geen ervaring hoeft te heb-
ben om dit prachtige sieraad te kunnen maken! Wil je nog 
een sieraad maken dan kost dat € 10,- extra, contant te beta-
len aan de docent.
1 maandag 19.00-22.00 uur
datum 7 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 19,-

38. enneaGram
Iedereen heeft sterke kanten, net zoals iedereen ook zwakke 
kanten heeft. Toch zijn de meeste mensen zich meer bewust 
van hun zwakte en minder van hun kracht. Dat komt omdat 
we niet vaak vanuit onze kracht opereren. Door opvoeding, 
vrienden en collega’s ontwikkelen we ons psychologische 
zelf. Het enneagram is een sterk model dat al eeuwen oud is. 
In de enneagram lessen gaan we op zoek naar ons enneaty-
pe en leer je, aan de hand van kennis over de negen types, 
hoe je beter met jezelf en anderen om kan gaan.
5 dinsdagen 19.30-21.30 uur
datum 8-15-22-29 nov, 6 dec.
o.l.v. Joke Stapper
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten € 1,-

39.  wo 1 in de Literatuur
Deelname aan de oorlog had een grote impact op dichters en 
schrijvers in Europa. Wat vinden we daarvan terug in liede-
ren, gedichten, verhalen en romans? Welke ontwikkelingen 
kunnen we zien in de jaren 1914-1918? Wat werd er gecen-
sureerd en waarom? Op zoek naar antwoord op die vragen 
maken we regelmatig een uitstapje naar de muziek en de 
beeldende kunst.
5 dinsdagen 20.00-22.00 uur
datum 8-15-22-29 nov, 6 dec 
o.l.v. A. Veldstra 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten € 5,-

40. SchiLderen met powertex 
 en verwerk een foto en/of 
 acceSoireS op een SchiLderij

Mixed media op doek al dan niet gecombineerd met items 
van leuke momenten, herinneringen aan een geliefd per-
soon, een huisdier of gewoon datgene wat je op dat moment 
mooi vindt, verwerken we in een schilderijtje voor jezelf of als 
cadeau. We verwerken allerlei materialen op het doek denk 
aan teksten, stof, touw, schelpen, ribbelkarton etc. Je kunt 
natuurlijk zelf ook materialen meenemen om te verwerken 
bijv. entreetickets, (deel van)geboorte,- bedank,- of huwelijks 
kaart, souvenirs, dingen die je aan iemand doen denken, fo-
tootjes of tekstjes, denk aan foto’s van (klein)kinderen, huis-
dieren, dierbaren, vakantiemomenten, foto’s van vroeger etc. 
Er wordt gewerkt met powertex, dit is een verf met een ver-
harder erin en powertex producten op een schildersdoek van 
30x30 cm. Deze workshop is geschikt voor beginners en ge-
vorderden. Tegen een meerprijs van 10 euro kun je op een 
doek van 40x40 cm werken.
1 dinsdag 19.00-21.30 uur
datum 8 november
o.l.v. Angelique Streefkerk
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 32,50

41. tekenen met een potLoodje 
Ontdek je eigen talent en vooral het plezier in tekenen. Heer-
lijk ontspannen tekenen met een potloodje. Perspectief, 
structuur en arceren zijn technieken die voorbijkomen. We 
gaan tekenen met schaduw en licht, hol en bol.
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 10-17-24 nov, 1 dec
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 8,00

42. dikke dameS SchiLderen
Tijdens deze gezellige avond gaat u heerlijk met acrylverf 
aan de slag. Op een doek van 40x40 cm schildert u een hi-
larische ‘Dikke Dame’ naar keuze. U hoeft geen Rembrandt 
of Picasso te zijn, daar is een oplossing voor! Het resultaat 
zal u plezierig verrassen en u gaat gegarandeerd blij en trots 
naar huis.
1 donderdag 19.00-23.00 uur
datum 10 november
o.l.v. Ingrid Hagenaars
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 25-

29.  muSeum van Loon
Kort na de aanleg van de Keizersgracht werd het huis in 
1671-1672, samen met nummer 674, gebouwd voor de 
Vlaamse koopman Jeremias van Raey. Architect was Adri-
aan Dortsman. Veel bekende mensen o.a. de schilder Fer-
dinand Bol hebben dit pand bewoond. De familie van Loon 
een van de belangrijkste families in het 17de-eeuwse Am-
sterdam, betrok het pand in 1884. De stijlkamers zijn inge-
richt met fraaie meubelen, porselein en beeldhouwwerk. Te 
zien zijn de portretten van de familieleden van Loon, die te-
ruggaan tot het begin van de 16de eeuw. In een aantal ka-
mers boven ziet u illusionistische muurschilderingen.
1 maandag 11.00-12.00 uur
datum 17 oktober
o.l.v. Gids Museum van Loon
plaats Keizersgracht 672, Amsterdam 
cursuskosten € 9,- 
materiaalkosten entree museum of MJK

30. paddenStoeL van wiLGentenen
In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. Wil-
gentenen worden speciaal gekweekt op grienden. Het is een 
puur natuurlijk materiaal, wat erg buigzaam is. Hierdoor is er 
prettig mee te werken en kan je er vele vormen van maken. 
Met wilgentenen wordt op een ijzeren mal een paddenstoel 
gemaakt. De paddenstoel is circa 50 cm hoog en de door-
snede van de paddenstoel is 25 cm. De paddenstoel staat 
leuk in de tuin tussen de herfstbladeren. De totale hoogte 
van ijzeren mal / kop paddenstoel is circa 100 cm. In een 
koude winter kunt U de paddenstoel ook goed gebruiken als 
vogelvoederbol.
1 dinsdag 19.30-22.00 uur 
datum 25 oktober
o.l.v. Yvonne
plaats Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten € 7,-
Materiaalkosten € 22,50

31. workShop mutS haken
Een leuke cursus waarin je de beginselen leert van het ha-
ken. Iedere cursist krijgt een eigen bol garen, die ze mee 
naar huis mogen nemen om te oefenen. De haaknaalden 
staan in een pot klaar om mee aan de slag te gaan. Deze les 
maken we een lekkere warme wintermuts. Uiteraard zijn ‘ge-
oefende’ hakers ook welkom. Hoe leuk is het om bijvoorbeeld 
met een nieuw soort garen zoals Zpagetti te gaan haken?
1 woensdag 19.30-21.30 uur
datum 26 oktober
o.l.v. Yvonne Brouwer
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 8,75

32.  kuSSenhoeS viLten 
Met wol, water en zeep gaan we een kussenhoes vilten. Keu-
ze uit diverse kleuren schapenwol. U kunt naar eigen inzicht 
de kleuren combineren of juist een effen hoes maken. 
1 woensdag  19.30-21.30 uur
datum 26 oktober 
o.l.v. Mariska Steensma 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 15,00

33. kunStGeSchiedeniS: vermeer 
 en zijn tijdGenoten

In de tijd dat Vermeer leefde (1632-1675) was Delft een wel-
varende en invloedrijke handels- en industriestad. In de peri-
ode 1640-1660 vestigden zich een aantal kunstenaars in de 
stad zoals Pieter de Hooch, Carel Fabritius en Jan Steen. 
Net als Vermeer hadden ze dezelfde aandacht voor licht, 
kleur, compositie en de stad als decor. Gezamenlijk maakten 
ze een aantal vernieuwingen in de schilderkunst zichtbaar op 
het gebied van architectuur, stadsgezichten en genrevoor-
stelling. Aansluitend brengen we een bezoek aan het Mau-
ritshuis en eventueel het Meermanno Westranium Museum 
(in relatie met cursus 47).
4 donderdagen 20.00-22.00 uur: 27 okt, 3-10-17 nov
plaats De Boei, Vinkeveen 
1 zaterdag 12.00-14.00 uur: 19 nov
verzamelen Mauritshuis, Plein 29, Den Haag
o.l.v. Jean van Tongeren 
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten entree museum of MJK

34.  Sterrenkunde voor iedereen 
 met intereSSe in het heeLaL 
 en het ontStaan daarvan

Altijd al iets meer willen weten 
over de Aarde, het zonnestel-
sel en wat daarbuiten be-
staat, snappen wat zwaar-
tekrachtgolven zijn en 
hoe je ruimte/tijd kunt be-
grijpen? De avonden zijn 
ingedeeld in circa 5 kwar-
tier PowerPoint-presen-
tatie en na de koffiepau-
ze een aansluitende DVD 
over het onderwerp. De on-
derwerpen in deze cursus zijn: 
rijk van de Zon, Zon-Mercurius-Ju-
piter en manen, Milankovich en ijstijden. 
5 maandagen 20.00-22.00 uur 
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

35.  mozaïek waxineLichtjeS
Van mozaïek een decoratief waxinelicht naar eigen smaak 
maken met kleine voorgevormde steentjes. Mozaïek is een 
eeuwenoude kunstvorm. Mozaïek kan er ingewikkeld uitzien, 
maar de techniek is niet moeilijk en is voor jong en oud te 
doen. Met fantasie en geduld kom je een heel eind. 
1 maandag 19.00-22.00 uur
datum 31 oktober
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 20,-

21.  rondLeidinG en Lunchconcert 
 muziekGebouw a/h ij

Na de rondleiding kun je voor eigen rekening een lunch ge-
bruiken. Daarna lunchconcert Jong Talent. Het nationaal Mu-
ziekinstrumenten Fonds stelt jonge getalenteerde musici in 
staat om uitmuntende instrumenten te kunnen bespelen, die 
anders vanwege de enorme marktwaarde onbereikbaar zijn 
voor hen. Het Prinses Christina Concours stimuleert en on-
dersteunt op haar beurt kinderen en jongeren om hun mu-
zikale talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Met het Con-
servatorium van Amsterdam en haar studenten werkt het 
Muziekgebouw gedurende het gehele seizoen nauw samen.
1 donderdag 10.45-13.30 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Muziekgebouw a/h IJ
plaats Piet Heinkade 1, Amsterdam 
cursuskosten € 9,-

22. ontbijtbordjeS en mokken 
 decoreren

Je ontbijtsetje voor 2 personen 
met eigen unieke decoratie 
op tafel, super leuk. Met 
nieuwe technieken wordt 
keramiek decoreren 
steeds makkelijker. Kies 
uit 3 voorbeelden (veren, 
Halloween of Kerst) jou 
favoriete afbeelding en 
breng die met een kera-
miekstift aan op je borden 
en mokken. Is je afbeelding 
klaar en afgebakken in je eigen 
huis-tuin-en-keuken oven, kan het 
zelfs in de vaatwasser. Heb je meer gezinsleden? Koop dan 
de ontbrekende bordjes en mokken bij en decoreer die ook.
(incl. 2 ontbijtbordjes, 2 mokken, 1 keramiekstift).
1 maandag 19.30-21.30 uur.
datum 10 oktober
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 20,-

23. amSterdam wandeLinG: 
 etty hiLLeSum

Op 8 maart 1941 begon Etty Hillesum (1914-1943) een dag-
boek bij te houden. De observaties van een jonge joodse 
vrouw. Haar leven speelde zich tussen 1923-1943 af in het 
‘gesoigneerde’ Amsterdam Zuid zoals zij het zelf noemde. De 
wandeling voert langs de typerende gebouwen van de be-
roemde architecten van de Amsterdamse School. Start van 
de wandeling Café Wildschut aan het Roelof Hartplein, einde 
in de Beethovenstraat.
1 woensdag 11.00-14.00 uur.
datum 12 oktober
o.l.v. Gilde A’dam
verzamelen Café Wildschut, Roelof Hartplein, 
 (OV lijn 5)
cursuskosten € 8,-

24. workShop poef haken
Een leuke cursus waarin je de beginselen leert van het ha-
ken. Iedere cursist krijgt een eigen bol garen, die ze mee 
naar huis mogen nemen om te oefenen. De haaknaalden 
staan in een pot klaar om mee aan de slag te gaan. Deze les 
maken we een begin van een Zpagetti-poef. Uiteraard zijn 
‘geoefende’ hakers ook welkom. Hoe leuk is het om bijvoor-
beeld met een nieuw soort garen zoals Zpagetti te gaan ha-
ken?
1 woensdag 19.30-21.30 uur 
datum 12 oktober
o.l.v. Yvonne Brouwer
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 8,75

25. over zoet, zout en 
 vetten… 

Een informatieve avond, waarin u veel zult horen over ver-
schillende soorten suikers en zoetmiddelen. Over diverse 
soorten zout en verschillende vetten met betrekking tot het 
bereiden en tot ons nemen van ons voedsel. Hoe kunnen we 
bepaalde producten toepassen en inzetten en tevens onze 
gezondheid zo goed mogelijk ondersteunen en/of het minst 
belasten.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 12 oktober
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 2,-

26.  perfect piLateS
Statische en dynamische spiertraining op ontspan-
nen muziek. Sterke buikspieren, sterke lage rug-
spieren (bij rugklachten). Betere controle bekkenbodem en 
ontspanning. Volgens de 3 grootste personal trainers is het 
de beste work-out. 
5 vrijdagen 09.30-10.30 uur
datum 14-21-28 okt, 4-11 nov
o.l.v. J-sports: John Rooseman
plaats Industrieweg 27, Mijdrecht
cursuskosten € 35,-

27. rijkSmuSeum-1
Tijdens de rondleiding brengen we een bezoek aan de lopen-
de tentoonstellingen, onder meer over de mysterieuze kun-
stenaar Hercules Segers en de Braziliaanse landschappen 
van Frans Post en bekijken we de laatste aanwinsten in de 
collectie.
1 vrijdag 11.00-12.30 uur
datum 14 oktober
o.l.v. Yuri van der Linden
verzamelen Atrium Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

28.  rijkSmuSeum-2
Zie de informatie bij cursus 27.
1 zaterdag 11.00-12.30 uur
datum 15 oktober

01.  fitneSS
Een fitnesscursus waar-
bij het huidige niveau van 
de conditie en de leeftijd 
geen rol speelt. Door het 
lage instapniveau is de-
ze cursus voor iedereen 
toegankelijk, zowel man-
nen als vrouwen. Door het 
fitnessen versterkt u niet al-
leen het lichaam, maar zorgt 
u ook voor een algemeen beter 
gevoel. U zult beter in uw vel zitten 
door het bewegen. Door het centraal stellen van een bepaal-
de spiergroep per training, gaan we de kwaliteit van de dage-
lijkse activiteiten verhogen. De training is opgebouwd uit een 
warming-up, de kern waarin de spiergroepen centraal staan 
en de cooling-down met de verschillende stretchoefeningen. 
Het is nooit te laat om te beginnen.
14 maandagen 20.15-21.30 uur 
datum 12-19-26 sep, 3-10-17-24-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 5-12 dec.
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 98,-

02.  yoGa
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te her-
ontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefe-
ningen 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.
13 dinsdagen  10.00-11.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov, 6-13 dec
o.l.v. Mariette Prakke
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

03.  kenniSmaken met taiji 
De Kunst van Bewegen: Taiji en Qigong is een Traditionele 
Chinese gezondheidssport die tegenwoordig overal ter we-
reld wordt beoefend. “Aandacht” en “concentratie” zijn de 
sleutelfactoren die de Chinese sport onderscheiden van on-
ze westerse oefeningen. Bewegen boekt opmerkelijke resul-
taten zoals verbetering van de bloedsomloop, het zelf leren 
“ontstressen” en spierversterking. In een ontspannen sfeer 
worden de bewegingen in een afgesproken volgorde uitge-
voerd.  Er wordt aandacht besteed aan bewust/onbewust 
bewegen, ademen, lopen, staan en zitten. Kort samenge-
vat: door de eenvoud is het voor iedereen mogelijk aan deze 
sport mee te doen.
15 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7-14-21 dec
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 105,-
 
04.  taiji voor haLf-Gevorderden

Bewegen is veranderen. De 24 yang Taijiquan bewegingsvorm 
werd ontwikkeld in 1956 door Professor Li Tian Ji. Door lange 
tijd bezig te zijn met bewust bewegen kan men een betekenis-
volle mentale en fysieke ontwikkeling ervaren. Het stimuleert 
ons welzijn zodat wij voldoende positieve energie (Qi) over 
houden voor het dagelijks leven. Tijdens deze cursus maakt u 
kennis met de veelzijdigheid van de Taijiquan in al haar facet-
ten, zoals meditatief bewust bewegen-de eenvoud, door de oe-
fening te herhalen-bewegen in samenspel met ademen. Met 
andere woorden: maak kennis met een nieuwe uitdaging! In-
stromen is mogelijk voor Taiji’ers met een jaar ervaring.
15 woensdagen 20.15-21.15 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7-14-21 dec 
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 105,-
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CURSUSMaRkT VRIJDaG 2 SePTeMbeR 2016 
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 bank 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: auwert@casema.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 gebaseerd op Oefentherapie 
Cesar. Deze is gericht op het voorkomen van klachten t.g.v. 
verkeerd bewegen, stress of een verkeerde houding. Door 
bewust ontspannen en juist te bewegen, spieren te verster-
ken en gewrichten te versoepelen zal uw houding en uitstra-
ling verbeteren en mogelijk verminderen aanwezige klach-
ten. In een prettige sfeer worden de intensieve oefeningen 
doorgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.
10 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-26 okt, 
 2-9-16-23 nov.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

06. rotS en water traininG
De Rots en Water-training voor vrouwen heeft als doel om 
vrouwen in hun kracht te laten komen door de aandacht te 
richten op communicatie en weerbaarheid. Dit wordt onder 
andere gedaan door: Bewustwording van het eigen lichaam, 
houding, emoties en reactiepatronen. Je sterk voelen in je ei-
gen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je ei-
gen kracht. Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust rich-
ting geven. Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren 
omzetten in acties. Het gebruik van mentale kracht verbon-
den met innerlijke kracht. Omgaan met spannende situaties 
zonder het contact met jezelf te verliezen. Eigen persoonlijk 
ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en 
durven innemen. Leren in actie te komen in ‘verlammende’ 
situaties.
10 woensdagen 20.15-21.30 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-26 okt, 
 2-9-16-23 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 70,-

07.  zumba 
Zumba al meer dan 6 jaar 
een activiteit bij het Cur-
susproject. Op o.a. La-
tijns-Amerikaanse mu-
ziek wordt er bewogen. 
Stapsgewijs worden de 
dansbewegingen uitge-
legd en herhaald. Aan het 
einde ontstaat er een eufo-
rie waar velen voor terugko-
men. Durf te bewegen.
10 donderdagen 20.30-21.30 uur
datum 15-22-29 sep, 6-13-27 okt, 
 3-10-17-24 nov
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

08.  wandeLinG jac. thijSSepark
Dwalen door betoverend heemgroen-dat kan in het rijksmo-
nument, het Jac. Thijssepark in Amstelveen. Al wandelend 
met de gids krijgt u een schat aan informatie over bomen 
en planten, de geschiedenis en de naamgever van dit be-
roemde park. Ze zijn er nog steeds: de korenbloem, het klein 
heksenkruid en het grasklokje. En ook planten die men nau-
welijks 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 donderdag 13.30-15.30 uur
datum 15 september 
o.l.v. Walter Busse
verzamelen Thijssepark, Bernhardlaan naast 
 huisnr. 8 in Amstelveen
cursuskosten € 7,-

09.  itaLiaanS voor Gevorderden
Gedurende deze cursus wordt verder gewerkt aan kennis 
van de grammatica, spreekvaardigheid en uitbreiding van 
woordenschat. Hiervoor wordt het tekstboek Allegro 2 ge-
bruikt. Tijdens de laatste les wordt een Italiaanse film ver-
toond! Heeft u niet eerder van deze docent les gehad? Over-
leg dan met hem of dit een passend niveau is voor u.
13 maandagen 19.30-21.15 uur
datum 19-26 sept, 3-10-17-24-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 12-19 dec
o.l.v. Luigi Rolfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-
materiaalkosten € 2,50

10.  mindfuLneSS traininG
We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het eind van 
de cursus weet je wat mindfulness inhoudt en kan je het zelf-
standig uitvoeren. Mindfulness is stress reducerend en ge-
zondheid bevorderend. Deze cursus is ook interessant voor 
mensen die al bekend zijn met mindfulness.
4 vrijdagen 19.30-21.00 uur.
datum 23-30 sept, 7-14 okt
o.l.v. Hanneke Koudstaal
plaats J-sports, Industrieweg 27, Mijdrecht.
cursuskosten € 28,-

11.  beeLden en GeveLStenen 
 in utrecht

Utrecht kent vele honderden versieringen zoals beelden, ge-
velstenen, straattegels en lantaarnconsoles. Deze wandeling 
voert u langs een mooi gedeelte.
1 zondag 14.00-15.30 uur
datum 25 september
o.l.v. Gilde Utrecht
verzamelen Domplein 9, Utrecht
cursuskosten € 8,-

12.  bridGe, verbeter je SpeL: 
 vijfkaart hooG

In deze cursus wordt een com-
pleet en kant-en-klaar sys-
teem geboden rondom de 
vijfkaart hoog, inclusief een 
aantal waardevolle conven-
ties. We maken daarbij ge-
bruik van het boekje ‘Berry’s 
vijfkaart hoog’. Dit dient u zelf 
aan te schaffen. We behan-
delen en oefenen o.a. het om-
gaan met de voorbereidende kla-
veren, slembieden met Berry’s Jacoby 
2SA, punten scoren met de Wet, het negatief doublet en de 
zwakke twee. Het oefenen en spelplezier staan weer cen-
traal. Een absolute aanrader voor iedere bridger!
8 maandagen 13.30-15.30 uur
datum 26 sep, 3-10-24-31 okt, 7-21-28 nov.
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 2,-

13.  opfriScurSuS enGeLS
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al enige kennis 
van het Engels heeft en deze kennis wil uitbreiden of op-
frissen. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd conversatie te 
doen, tevens waar nodig uitbreiding van de vocabulaire en 
grammatica. Ook aan het lezen besteden we aandacht. Het 
leren en oefenen van een taal is niet alleen nuttig, maar ze-
ker ook leuk en een uitstekende geheugentraining. Engels is 
niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.
10 dinsdagen 14.00-16.00 uur
datum 27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov, 6 dec.
o.l.v. Carolyn van Es-Smith
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 70,-
materiaalkosten € 7,50

14.  Sterrenkunde voor 
 Gevorderden

Altijd al iets meer willen weten over de Aarde, het zonnestel-
sel en wat daarbuiten bestaat, snappen wat zwaartekracht-
golven zijn en hoe je ruimtetijd kunt begrijpen? De avonden 
zijn ingedeeld in circa 5 kwartier PowerPointpresentatie en 
na de koffiepauze een aansluitende DVD over het onder-
werp. De onderwerpen in deze cursus zijn: rusteloze Aarde, 
zwaartekrachtgolven, water en ijs in het zonnestelsel, Mars 
en de stand van zaken tot nu toe, Ufo’s ja of nee?
5 donderdagen 20.00-22.00 uur 
datum 29 sep, 6-13-20-27 okt
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

15.  rondLeidinG Looije 
 tomaten

Wij gaan het familiebedrijf van Looije tomaten bezoeken, dat 
is gestart in 1946 in Naaldwijk. Het bedrijf in Burgerveen is 
in 2011 aan de A4 verrezen. De teelt is volledig gericht op 
smaak en zij werken op een veilige manier. Zij voeren hun 
bedrijf in harmonie met de omgeving en het milieu. Zij verzor-
gen de prachtige honingtomaatjes in de zwarte verpakking. 
Vast wel eens in de winkels gezien. Deze honingtomaatjes 
hebben in 2013 de prijs gekregen van beste tomaat in Ne-
derland. Maar wat wij niet weten is wat er allemaal moet ge-
beuren voordat ze in de winkel liggen. We worden ontvangen 
met koffie/thee en daarna krijgen we een film te zien en gaan 
we de kassen in. 
1 donderdag 10.30-12.00 uur
datum 29 september
o.l.v. Niels Roodenrijs
plaats Venneperweg 63, Burgerveen 
cursuskosten € 7,-

16.  GLaS in Lood
Een glas in lood ruit maken hoe doe je dat? In deze cursus 
uit twee avonden krijgt u een eerste kennismaking met wat er 
allemaal komt kijken bij het maken van een glas in lood ruit. 
Glazenier Roelof van der Tak legt u in de eerste avond het 
hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke gereedschap-
pen er worden gebruikt, de materialen, hoe een patroon ge-
maakt wordt t.m. de plaatsing. Tijdens de tweede avond gaat 
u aan de slag met een aantal voorgesneden ruiten. U gaat 
zelf “het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindresultaat 
neemt u mee naar huis. Moeilijk? Als U precies bent aange-
legd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit zeker 
lukken.
2 maandagen  19.30-22.00 uur
datum 3-10 oktober
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats 3 okt: De Boei, Vinkeveen
 10 okt: Dodaarslaan 132, Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 25,- 

17.  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, fotocompositie wil gaan toepassen. Voorken-
nis: bekend met Windows en foto’s overzetten van de came-
ra naar de pc.
8 dinsdagen 4-11-25 okt, 1-8-15-22 nov, 6 dec/ 
 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 12 nov: 09.30-13.00 uur 
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,- 

18.  kenniSmaken met Spinoza
Een korte introductiecursus over het leven en denken van 
Nederlands grootste filosoof Spinoza ( 1632-1677). In de cur-
sus zal zijn kennisleer, ethiek en politiek denken worden be-
sproken. Eventueel zal de cursus worden afgesloten met een 
bezoek aan het Spinozahuis in Rijnsburg. De opzet van de 
cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met Spino-
za. Aanbeveling voor deze cursus (met een knipoog): “Nie-
mand mag hopen tot waarheid en volmaaktheid in de filosofie 
te zullen voortschrijden, zoo hij niet althans ééns in zijn leven 
zich in den afgrond van het Spinozinisme heeft laten verzin-
ken” (Friedrich Schelling 1775-1854, Duits filosoof). Van elke 
bijeenkomst krijgt u via de mail een verslag.
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
datum 5-19 okt, 2-16-30 nov.
o.l.v. J.T.A. Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

19.  aquareLLeren vervoLG
Iedereen met aquarelverf, papier en penselen kan meedoen. 
We komen de volgende technieken tegen: kleur mengen, 
wassen, vloeien en stapelen. Maar we gaan vooral ontspan-
nen schilderen. 
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 6-13-27 okt, 3 nov.
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 5,-

20. baSiScurSuS wijn en 
 wijnproeven

Deze cursus is bestemd voor de beginnende en geïnteres-
seerd wijnliefhebber die meer van wijn wil weten. In 4 avon-
den maak je kennis met de belangrijkste wijngebieden in de 
wereld, de verschillende druivenrassen en wordt je uitgelegd 
hoe wijn wordt gemaakt. Maar naast de theorie wordt natuur-
lijk ook geproefd. Per avond proef je verschillende witte en 
rode wijnen.
4 donderdagen:  19.30-21.30 uur
datum 6-13-27 okt, 3 nov.
o.l.v. René Stroet
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 32,50



43. ScheepvaartmuSeum 
 “de Gouden eeuw”

Mensen uit de Gouden Eeuw vertellen hun verhaal, zoals 
een visser, een kaartenmaker en de vrouw van een kapitein. 
Het is een tijd van macht en rijkdom, maar ook van uitbui-
ting en slavernij. En één ding is zeker: zonder de zee en de 
scheepvaart had Nederland geen Gouden Eeuw gekend.
1 vrijdag 10.30-11.30 uur
datum 11 november
o.l.v. gids van het Scheepvaartmuseum
plaats Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten € 8,-
materiaalkosten entree museum of MJK

44. LezinG “Liefde en dood in de 
 middeLeeuwen”

In het centrum van deze lezing staat de Minnezang, een 
poëzievorm waarbij de ridderdichter op geheel eigen wij-
ze zijn (meestentijds platonische) liefde voor een (meestal) 
getrouwde adellijke dame tracht vorm te geven. In verband 
hiermee zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de his-
torische achtergrond. Thema’s als de Ronde Tafel van ko-
ning Arthur, de zoektocht naar de Heilige Graal, de betekenis 
van de kruistochten, de taalontwikkeling en de sociologische 
achtergronden in de middeleeuwse maatschappij komen uit-
gebreid aan bod. E.e.a. gebeurt aan de hand van een Power-
Pointpresentatie met een groot aantal dia’s. 
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 15 november
o.l.v. Ad van der Lee
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

45.  vroLijke beeStenboeL
Vol kleur en ongedwongen ga je je eigen dier schilderen. 
Wees vooral niet bang om wat kleur te gebruiken! Hoe bonter 
hoe mooier. Een koe of een varken. Jij kiest het ontwerp, de 
kleuren en hoe je het gaat schilderen. Het wordt een gewel-
dig en leuk kleurrijk kunstwerk op een doek van 60 x 60 cm.
1 donderdag 19.00-23.00 uur
datum 17 november
o.l.v. Ingrid Hagenaars
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 30,-

46.  antoni Gaudi en barceLona
Gaudí is bekend van de organische architectuur in de stijl 
van het Catalaans modernisme (art nouveau /jugendstil). 
Barcelona heeft negen bouwwerken die op de UNESCO We-
relderfgoedlijst staan waarvan er zeven van Gaudí zijn. Deze 
bouwwerken plus nog vijf gaan we allemaal zien. Bij de bouw 
van de Sagrada Familia (1882-2026?) wordt uitgebreid stil 
gestaan omdat heel bijzonder is dat wij hetzelfde mee kun-
nen maken als de middeleeuwer, toen er ook generaties lang 
aan een kathedraal werd gebouwd. Werken van Gaudí-bui-
ten Barcelona-die aan bod komen staan in: Astorga, León, 
Comillas, Garraf en een park in La Pobla de Lillet.
1 woensdag  20.00-22.00 uur
datum 23 november
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

47. kunStGeSchiedeniS: 
 het heiLiG Schrift

Het Catharijneconvent organiseert een tentoonstelling over 
de heilige geschriften van de drie monotheïstische wereld-
religies Jodendom, christendom en islam: Tenach, Bijbel en 
Koran. De zogenaamde Utrechtse Psalter zal worden ten-
toongesteld, alsmede andere fraai geïllustreerde evangelis-
taria, brevieren, gebedenboeken en 16e en 17e -eeuwse Bij-
bels, zoals de Lievelt-bijbel en de Statenvertaling. De cursus 
wordt afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling.
1 donderdag 20.00-22.00 uur: 24 nov. 
plaats De Boei, Vinkeveen
1 zaterdag 12.00-14.00 uur: 26 nov.
plaats Catharijneconvent, Utrecht
o.l.v. Jean van Tongeren
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten entree museum of MJK

48.  ScheepvaartmuSeum 
 “het Gebouw”

In een rondleiding door het gebouw en langs enkele object-
tentoonstellingen hoor je van alles over het prachtige Gou-
den Eeuw-gebouw waarin het Scheepvaartmuseum is ge-
vestigd. Hoe werd het gebouw vroeger gebruikt? Wat is er 
door de eeuwen heen gebeurd? Hoe is de restauratie aan-
gepakt?
1 zaterdag 10.30-11.30 uur
datum 3 december
o.l.v. gids van het Scheepvaartmuseum
plaats Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten € 8,-
materiaalkosten entree museum of MJK

49.  mozaïek kerStboom
Je maakt een decoratieve kerstboom op plateau naar eigen 
smaak met kleine voorgevormde steentjes. Mozaïek is een 
eeuwenoude kunstvorm. Mozaïek kan er ingewikkeld uitzien, 
maar de techniek is niet moeilijk en is voor jong en oud te 
doen. Met fantasie en geduld kom je al een heel eind.
2 woensdagen 19.00-22.00 uur
datum 7 en 14 december
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 25,-

50.  creatief kerStStuk
Tijdens deze workshop maak je een creatief kerststuk, een 
sfeervolle decoratie voor in je woonkamer.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 14 december
o.l.v. Esther Boerlage
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 27,50

36.  pooL Streken
Deze vierweekse reis start in Vancouver, West-Canada. U 
vaart mee naar Vancouver Island en ondergaat er de prachti-
ge natuur en cultuur. Vandaar per schip door de schitterende 
Inside Passage naar Prince Rupert. Dan volgt een spannende 
tocht noordwaarts, door de Canadese provincies Brits Colum-
bia en Yukon. U ziet vele facetten van de noordelijke streken: 
oude culturen, wilde dieren, toendra’s, wouden, bevroren me-
ren en wit bestoven bergen. Alaska wordt bereikt na 10 dagen 
reizen. U gaat mee op vaartocht naar machtige gletsjers en ve-
le soorten zeedieren. Dan het binnenland in, naar de woeste 
natuur van Denali Nationaal Park, deels in lentetooi, waar kari-
boes en beren rondtrekken. Een vliegtocht naar de leefomge-
ving van de Inuit, met hun oeroude tradities en dansen, hand-
vaardigheid en jacht. Een tocht van vele barre km over de “Top 
of the World Highway” naar de wereld van de goudzoekers. U 
ziet “winterwonderland” en de ontluikende lente in volle pracht.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 1 november
o.l.v. Dick van Toorn 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

37.  mozaïek Sieraden
In deze workshop ga je je eigen sieraad maken van mini-mo-
zaïek. Je kunt kiezen uit een hanger, armband, ring of oorbel-
len. Materialen die gebruikt worden zijn glassteentjes, mille-
fiori of edelsteentjes. Door alle stukjes glas als een puzzel bij 
elkaar te leggen ontstaat er een prachtig, sierlijk en bijzon-
der sieraad. Het leuke is dat je geen ervaring hoeft te heb-
ben om dit prachtige sieraad te kunnen maken! Wil je nog 
een sieraad maken dan kost dat € 10,- extra, contant te beta-
len aan de docent.
1 maandag 19.00-22.00 uur
datum 7 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 19,-

38. enneaGram
Iedereen heeft sterke kanten, net zoals iedereen ook zwakke 
kanten heeft. Toch zijn de meeste mensen zich meer bewust 
van hun zwakte en minder van hun kracht. Dat komt omdat 
we niet vaak vanuit onze kracht opereren. Door opvoeding, 
vrienden en collega’s ontwikkelen we ons psychologische 
zelf. Het enneagram is een sterk model dat al eeuwen oud is. 
In de enneagram lessen gaan we op zoek naar ons enneaty-
pe en leer je, aan de hand van kennis over de negen types, 
hoe je beter met jezelf en anderen om kan gaan.
5 dinsdagen 19.30-21.30 uur
datum 8-15-22-29 nov, 6 dec.
o.l.v. Joke Stapper
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten € 1,-

39.  wo 1 in de Literatuur
Deelname aan de oorlog had een grote impact op dichters en 
schrijvers in Europa. Wat vinden we daarvan terug in liede-
ren, gedichten, verhalen en romans? Welke ontwikkelingen 
kunnen we zien in de jaren 1914-1918? Wat werd er gecen-
sureerd en waarom? Op zoek naar antwoord op die vragen 
maken we regelmatig een uitstapje naar de muziek en de 
beeldende kunst.
5 dinsdagen 20.00-22.00 uur
datum 8-15-22-29 nov, 6 dec 
o.l.v. A. Veldstra 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten € 5,-

40. SchiLderen met powertex 
 en verwerk een foto en/of 
 acceSoireS op een SchiLderij

Mixed media op doek al dan niet gecombineerd met items 
van leuke momenten, herinneringen aan een geliefd per-
soon, een huisdier of gewoon datgene wat je op dat moment 
mooi vindt, verwerken we in een schilderijtje voor jezelf of als 
cadeau. We verwerken allerlei materialen op het doek denk 
aan teksten, stof, touw, schelpen, ribbelkarton etc. Je kunt 
natuurlijk zelf ook materialen meenemen om te verwerken 
bijv. entreetickets, (deel van)geboorte,- bedank,- of huwelijks 
kaart, souvenirs, dingen die je aan iemand doen denken, fo-
tootjes of tekstjes, denk aan foto’s van (klein)kinderen, huis-
dieren, dierbaren, vakantiemomenten, foto’s van vroeger etc. 
Er wordt gewerkt met powertex, dit is een verf met een ver-
harder erin en powertex producten op een schildersdoek van 
30x30 cm. Deze workshop is geschikt voor beginners en ge-
vorderden. Tegen een meerprijs van 10 euro kun je op een 
doek van 40x40 cm werken.
1 dinsdag 19.00-21.30 uur
datum 8 november
o.l.v. Angelique Streefkerk
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 32,50

41. tekenen met een potLoodje 
Ontdek je eigen talent en vooral het plezier in tekenen. Heer-
lijk ontspannen tekenen met een potloodje. Perspectief, 
structuur en arceren zijn technieken die voorbijkomen. We 
gaan tekenen met schaduw en licht, hol en bol.
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 10-17-24 nov, 1 dec
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 8,00

42. dikke dameS SchiLderen
Tijdens deze gezellige avond gaat u heerlijk met acrylverf 
aan de slag. Op een doek van 40x40 cm schildert u een hi-
larische ‘Dikke Dame’ naar keuze. U hoeft geen Rembrandt 
of Picasso te zijn, daar is een oplossing voor! Het resultaat 
zal u plezierig verrassen en u gaat gegarandeerd blij en trots 
naar huis.
1 donderdag 19.00-23.00 uur
datum 10 november
o.l.v. Ingrid Hagenaars
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 25-

29.  muSeum van Loon
Kort na de aanleg van de Keizersgracht werd het huis in 
1671-1672, samen met nummer 674, gebouwd voor de 
Vlaamse koopman Jeremias van Raey. Architect was Adri-
aan Dortsman. Veel bekende mensen o.a. de schilder Fer-
dinand Bol hebben dit pand bewoond. De familie van Loon 
een van de belangrijkste families in het 17de-eeuwse Am-
sterdam, betrok het pand in 1884. De stijlkamers zijn inge-
richt met fraaie meubelen, porselein en beeldhouwwerk. Te 
zien zijn de portretten van de familieleden van Loon, die te-
ruggaan tot het begin van de 16de eeuw. In een aantal ka-
mers boven ziet u illusionistische muurschilderingen.
1 maandag 11.00-12.00 uur
datum 17 oktober
o.l.v. Gids Museum van Loon
plaats Keizersgracht 672, Amsterdam 
cursuskosten € 9,- 
materiaalkosten entree museum of MJK

30. paddenStoeL van wiLGentenen
In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. Wil-
gentenen worden speciaal gekweekt op grienden. Het is een 
puur natuurlijk materiaal, wat erg buigzaam is. Hierdoor is er 
prettig mee te werken en kan je er vele vormen van maken. 
Met wilgentenen wordt op een ijzeren mal een paddenstoel 
gemaakt. De paddenstoel is circa 50 cm hoog en de door-
snede van de paddenstoel is 25 cm. De paddenstoel staat 
leuk in de tuin tussen de herfstbladeren. De totale hoogte 
van ijzeren mal / kop paddenstoel is circa 100 cm. In een 
koude winter kunt U de paddenstoel ook goed gebruiken als 
vogelvoederbol.
1 dinsdag 19.30-22.00 uur 
datum 25 oktober
o.l.v. Yvonne
plaats Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten € 7,-
Materiaalkosten € 22,50

31. workShop mutS haken
Een leuke cursus waarin je de beginselen leert van het ha-
ken. Iedere cursist krijgt een eigen bol garen, die ze mee 
naar huis mogen nemen om te oefenen. De haaknaalden 
staan in een pot klaar om mee aan de slag te gaan. Deze les 
maken we een lekkere warme wintermuts. Uiteraard zijn ‘ge-
oefende’ hakers ook welkom. Hoe leuk is het om bijvoorbeeld 
met een nieuw soort garen zoals Zpagetti te gaan haken?
1 woensdag 19.30-21.30 uur
datum 26 oktober
o.l.v. Yvonne Brouwer
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 8,75

32.  kuSSenhoeS viLten 
Met wol, water en zeep gaan we een kussenhoes vilten. Keu-
ze uit diverse kleuren schapenwol. U kunt naar eigen inzicht 
de kleuren combineren of juist een effen hoes maken. 
1 woensdag  19.30-21.30 uur
datum 26 oktober 
o.l.v. Mariska Steensma 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 15,00

33. kunStGeSchiedeniS: vermeer 
 en zijn tijdGenoten

In de tijd dat Vermeer leefde (1632-1675) was Delft een wel-
varende en invloedrijke handels- en industriestad. In de peri-
ode 1640-1660 vestigden zich een aantal kunstenaars in de 
stad zoals Pieter de Hooch, Carel Fabritius en Jan Steen. 
Net als Vermeer hadden ze dezelfde aandacht voor licht, 
kleur, compositie en de stad als decor. Gezamenlijk maakten 
ze een aantal vernieuwingen in de schilderkunst zichtbaar op 
het gebied van architectuur, stadsgezichten en genrevoor-
stelling. Aansluitend brengen we een bezoek aan het Mau-
ritshuis en eventueel het Meermanno Westranium Museum 
(in relatie met cursus 47).
4 donderdagen 20.00-22.00 uur: 27 okt, 3-10-17 nov
plaats De Boei, Vinkeveen 
1 zaterdag 12.00-14.00 uur: 19 nov
verzamelen Mauritshuis, Plein 29, Den Haag
o.l.v. Jean van Tongeren 
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten entree museum of MJK

34.  Sterrenkunde voor iedereen 
 met intereSSe in het heeLaL 
 en het ontStaan daarvan

Altijd al iets meer willen weten 
over de Aarde, het zonnestel-
sel en wat daarbuiten be-
staat, snappen wat zwaar-
tekrachtgolven zijn en 
hoe je ruimte/tijd kunt be-
grijpen? De avonden zijn 
ingedeeld in circa 5 kwar-
tier PowerPoint-presen-
tatie en na de koffiepau-
ze een aansluitende DVD 
over het onderwerp. De on-
derwerpen in deze cursus zijn: 
rijk van de Zon, Zon-Mercurius-Ju-
piter en manen, Milankovich en ijstijden. 
5 maandagen 20.00-22.00 uur 
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

35.  mozaïek waxineLichtjeS
Van mozaïek een decoratief waxinelicht naar eigen smaak 
maken met kleine voorgevormde steentjes. Mozaïek is een 
eeuwenoude kunstvorm. Mozaïek kan er ingewikkeld uitzien, 
maar de techniek is niet moeilijk en is voor jong en oud te 
doen. Met fantasie en geduld kom je een heel eind. 
1 maandag 19.00-22.00 uur
datum 31 oktober
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 20,-

21.  rondLeidinG en Lunchconcert 
 muziekGebouw a/h ij

Na de rondleiding kun je voor eigen rekening een lunch ge-
bruiken. Daarna lunchconcert Jong Talent. Het nationaal Mu-
ziekinstrumenten Fonds stelt jonge getalenteerde musici in 
staat om uitmuntende instrumenten te kunnen bespelen, die 
anders vanwege de enorme marktwaarde onbereikbaar zijn 
voor hen. Het Prinses Christina Concours stimuleert en on-
dersteunt op haar beurt kinderen en jongeren om hun mu-
zikale talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Met het Con-
servatorium van Amsterdam en haar studenten werkt het 
Muziekgebouw gedurende het gehele seizoen nauw samen.
1 donderdag 10.45-13.30 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Muziekgebouw a/h IJ
plaats Piet Heinkade 1, Amsterdam 
cursuskosten € 9,-

22. ontbijtbordjeS en mokken 
 decoreren

Je ontbijtsetje voor 2 personen 
met eigen unieke decoratie 
op tafel, super leuk. Met 
nieuwe technieken wordt 
keramiek decoreren 
steeds makkelijker. Kies 
uit 3 voorbeelden (veren, 
Halloween of Kerst) jou 
favoriete afbeelding en 
breng die met een kera-
miekstift aan op je borden 
en mokken. Is je afbeelding 
klaar en afgebakken in je eigen 
huis-tuin-en-keuken oven, kan het 
zelfs in de vaatwasser. Heb je meer gezinsleden? Koop dan 
de ontbrekende bordjes en mokken bij en decoreer die ook.
(incl. 2 ontbijtbordjes, 2 mokken, 1 keramiekstift).
1 maandag 19.30-21.30 uur.
datum 10 oktober
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 20,-

23. amSterdam wandeLinG: 
 etty hiLLeSum

Op 8 maart 1941 begon Etty Hillesum (1914-1943) een dag-
boek bij te houden. De observaties van een jonge joodse 
vrouw. Haar leven speelde zich tussen 1923-1943 af in het 
‘gesoigneerde’ Amsterdam Zuid zoals zij het zelf noemde. De 
wandeling voert langs de typerende gebouwen van de be-
roemde architecten van de Amsterdamse School. Start van 
de wandeling Café Wildschut aan het Roelof Hartplein, einde 
in de Beethovenstraat.
1 woensdag 11.00-14.00 uur.
datum 12 oktober
o.l.v. Gilde A’dam
verzamelen Café Wildschut, Roelof Hartplein, 
 (OV lijn 5)
cursuskosten € 8,-

24. workShop poef haken
Een leuke cursus waarin je de beginselen leert van het ha-
ken. Iedere cursist krijgt een eigen bol garen, die ze mee 
naar huis mogen nemen om te oefenen. De haaknaalden 
staan in een pot klaar om mee aan de slag te gaan. Deze les 
maken we een begin van een Zpagetti-poef. Uiteraard zijn 
‘geoefende’ hakers ook welkom. Hoe leuk is het om bijvoor-
beeld met een nieuw soort garen zoals Zpagetti te gaan ha-
ken?
1 woensdag 19.30-21.30 uur 
datum 12 oktober
o.l.v. Yvonne Brouwer
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 8,75

25. over zoet, zout en 
 vetten… 

Een informatieve avond, waarin u veel zult horen over ver-
schillende soorten suikers en zoetmiddelen. Over diverse 
soorten zout en verschillende vetten met betrekking tot het 
bereiden en tot ons nemen van ons voedsel. Hoe kunnen we 
bepaalde producten toepassen en inzetten en tevens onze 
gezondheid zo goed mogelijk ondersteunen en/of het minst 
belasten.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 12 oktober
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 2,-

26.  perfect piLateS
Statische en dynamische spiertraining op ontspan-
nen muziek. Sterke buikspieren, sterke lage rug-
spieren (bij rugklachten). Betere controle bekkenbodem en 
ontspanning. Volgens de 3 grootste personal trainers is het 
de beste work-out. 
5 vrijdagen 09.30-10.30 uur
datum 14-21-28 okt, 4-11 nov
o.l.v. J-sports: John Rooseman
plaats Industrieweg 27, Mijdrecht
cursuskosten € 35,-

27. rijkSmuSeum-1
Tijdens de rondleiding brengen we een bezoek aan de lopen-
de tentoonstellingen, onder meer over de mysterieuze kun-
stenaar Hercules Segers en de Braziliaanse landschappen 
van Frans Post en bekijken we de laatste aanwinsten in de 
collectie.
1 vrijdag 11.00-12.30 uur
datum 14 oktober
o.l.v. Yuri van der Linden
verzamelen Atrium Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

28.  rijkSmuSeum-2
Zie de informatie bij cursus 27.
1 zaterdag 11.00-12.30 uur
datum 15 oktober

01.  fitneSS
Een fitnesscursus waar-
bij het huidige niveau van 
de conditie en de leeftijd 
geen rol speelt. Door het 
lage instapniveau is de-
ze cursus voor iedereen 
toegankelijk, zowel man-
nen als vrouwen. Door het 
fitnessen versterkt u niet al-
leen het lichaam, maar zorgt 
u ook voor een algemeen beter 
gevoel. U zult beter in uw vel zitten 
door het bewegen. Door het centraal stellen van een bepaal-
de spiergroep per training, gaan we de kwaliteit van de dage-
lijkse activiteiten verhogen. De training is opgebouwd uit een 
warming-up, de kern waarin de spiergroepen centraal staan 
en de cooling-down met de verschillende stretchoefeningen. 
Het is nooit te laat om te beginnen.
14 maandagen 20.15-21.30 uur 
datum 12-19-26 sep, 3-10-17-24-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 5-12 dec.
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 98,-

02.  yoGa
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te her-
ontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefe-
ningen 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.
13 dinsdagen  10.00-11.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov, 6-13 dec
o.l.v. Mariette Prakke
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

03.  kenniSmaken met taiji 
De Kunst van Bewegen: Taiji en Qigong is een Traditionele 
Chinese gezondheidssport die tegenwoordig overal ter we-
reld wordt beoefend. “Aandacht” en “concentratie” zijn de 
sleutelfactoren die de Chinese sport onderscheiden van on-
ze westerse oefeningen. Bewegen boekt opmerkelijke resul-
taten zoals verbetering van de bloedsomloop, het zelf leren 
“ontstressen” en spierversterking. In een ontspannen sfeer 
worden de bewegingen in een afgesproken volgorde uitge-
voerd.  Er wordt aandacht besteed aan bewust/onbewust 
bewegen, ademen, lopen, staan en zitten. Kort samenge-
vat: door de eenvoud is het voor iedereen mogelijk aan deze 
sport mee te doen.
15 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7-14-21 dec
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 105,-
 
04.  taiji voor haLf-Gevorderden

Bewegen is veranderen. De 24 yang Taijiquan bewegingsvorm 
werd ontwikkeld in 1956 door Professor Li Tian Ji. Door lange 
tijd bezig te zijn met bewust bewegen kan men een betekenis-
volle mentale en fysieke ontwikkeling ervaren. Het stimuleert 
ons welzijn zodat wij voldoende positieve energie (Qi) over 
houden voor het dagelijks leven. Tijdens deze cursus maakt u 
kennis met de veelzijdigheid van de Taijiquan in al haar facet-
ten, zoals meditatief bewust bewegen-de eenvoud, door de oe-
fening te herhalen-bewegen in samenspel met ademen. Met 
andere woorden: maak kennis met een nieuwe uitdaging! In-
stromen is mogelijk voor Taiji’ers met een jaar ervaring.
15 woensdagen 20.15-21.15 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7-14-21 dec 
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 105,-

proGramma curSuSproject najaar 2016
 De STICHTING CURSUSPROJeCT De RONDe VeNeN bIeDT U OP Deze PaGINa’S HaaR CURSUSaaNbOD aaN VOOR HeT kOMeNDe SeIzOeN

CURSUSMaRkT VRIJDaG 2 SePTeMbeR 2016 
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 bank 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: auwert@casema.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 gebaseerd op Oefentherapie 
Cesar. Deze is gericht op het voorkomen van klachten t.g.v. 
verkeerd bewegen, stress of een verkeerde houding. Door 
bewust ontspannen en juist te bewegen, spieren te verster-
ken en gewrichten te versoepelen zal uw houding en uitstra-
ling verbeteren en mogelijk verminderen aanwezige klach-
ten. In een prettige sfeer worden de intensieve oefeningen 
doorgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.
10 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-26 okt, 
 2-9-16-23 nov.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

06. rotS en water traininG
De Rots en Water-training voor vrouwen heeft als doel om 
vrouwen in hun kracht te laten komen door de aandacht te 
richten op communicatie en weerbaarheid. Dit wordt onder 
andere gedaan door: Bewustwording van het eigen lichaam, 
houding, emoties en reactiepatronen. Je sterk voelen in je ei-
gen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je ei-
gen kracht. Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust rich-
ting geven. Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren 
omzetten in acties. Het gebruik van mentale kracht verbon-
den met innerlijke kracht. Omgaan met spannende situaties 
zonder het contact met jezelf te verliezen. Eigen persoonlijk 
ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en 
durven innemen. Leren in actie te komen in ‘verlammende’ 
situaties.
10 woensdagen 20.15-21.30 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-26 okt, 
 2-9-16-23 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 70,-

07.  zumba 
Zumba al meer dan 6 jaar 
een activiteit bij het Cur-
susproject. Op o.a. La-
tijns-Amerikaanse mu-
ziek wordt er bewogen. 
Stapsgewijs worden de 
dansbewegingen uitge-
legd en herhaald. Aan het 
einde ontstaat er een eufo-
rie waar velen voor terugko-
men. Durf te bewegen.
10 donderdagen 20.30-21.30 uur
datum 15-22-29 sep, 6-13-27 okt, 
 3-10-17-24 nov
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

08.  wandeLinG jac. thijSSepark
Dwalen door betoverend heemgroen-dat kan in het rijksmo-
nument, het Jac. Thijssepark in Amstelveen. Al wandelend 
met de gids krijgt u een schat aan informatie over bomen 
en planten, de geschiedenis en de naamgever van dit be-
roemde park. Ze zijn er nog steeds: de korenbloem, het klein 
heksenkruid en het grasklokje. En ook planten die men nau-
welijks 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 donderdag 13.30-15.30 uur
datum 15 september 
o.l.v. Walter Busse
verzamelen Thijssepark, Bernhardlaan naast 
 huisnr. 8 in Amstelveen
cursuskosten € 7,-

09.  itaLiaanS voor Gevorderden
Gedurende deze cursus wordt verder gewerkt aan kennis 
van de grammatica, spreekvaardigheid en uitbreiding van 
woordenschat. Hiervoor wordt het tekstboek Allegro 2 ge-
bruikt. Tijdens de laatste les wordt een Italiaanse film ver-
toond! Heeft u niet eerder van deze docent les gehad? Over-
leg dan met hem of dit een passend niveau is voor u.
13 maandagen 19.30-21.15 uur
datum 19-26 sept, 3-10-17-24-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 12-19 dec
o.l.v. Luigi Rolfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-
materiaalkosten € 2,50

10.  mindfuLneSS traininG
We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het eind van 
de cursus weet je wat mindfulness inhoudt en kan je het zelf-
standig uitvoeren. Mindfulness is stress reducerend en ge-
zondheid bevorderend. Deze cursus is ook interessant voor 
mensen die al bekend zijn met mindfulness.
4 vrijdagen 19.30-21.00 uur.
datum 23-30 sept, 7-14 okt
o.l.v. Hanneke Koudstaal
plaats J-sports, Industrieweg 27, Mijdrecht.
cursuskosten € 28,-

11.  beeLden en GeveLStenen 
 in utrecht

Utrecht kent vele honderden versieringen zoals beelden, ge-
velstenen, straattegels en lantaarnconsoles. Deze wandeling 
voert u langs een mooi gedeelte.
1 zondag 14.00-15.30 uur
datum 25 september
o.l.v. Gilde Utrecht
verzamelen Domplein 9, Utrecht
cursuskosten € 8,-

12.  bridGe, verbeter je SpeL: 
 vijfkaart hooG

In deze cursus wordt een com-
pleet en kant-en-klaar sys-
teem geboden rondom de 
vijfkaart hoog, inclusief een 
aantal waardevolle conven-
ties. We maken daarbij ge-
bruik van het boekje ‘Berry’s 
vijfkaart hoog’. Dit dient u zelf 
aan te schaffen. We behan-
delen en oefenen o.a. het om-
gaan met de voorbereidende kla-
veren, slembieden met Berry’s Jacoby 
2SA, punten scoren met de Wet, het negatief doublet en de 
zwakke twee. Het oefenen en spelplezier staan weer cen-
traal. Een absolute aanrader voor iedere bridger!
8 maandagen 13.30-15.30 uur
datum 26 sep, 3-10-24-31 okt, 7-21-28 nov.
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 2,-

13.  opfriScurSuS enGeLS
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al enige kennis 
van het Engels heeft en deze kennis wil uitbreiden of op-
frissen. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd conversatie te 
doen, tevens waar nodig uitbreiding van de vocabulaire en 
grammatica. Ook aan het lezen besteden we aandacht. Het 
leren en oefenen van een taal is niet alleen nuttig, maar ze-
ker ook leuk en een uitstekende geheugentraining. Engels is 
niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.
10 dinsdagen 14.00-16.00 uur
datum 27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov, 6 dec.
o.l.v. Carolyn van Es-Smith
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 70,-
materiaalkosten € 7,50

14.  Sterrenkunde voor 
 Gevorderden

Altijd al iets meer willen weten over de Aarde, het zonnestel-
sel en wat daarbuiten bestaat, snappen wat zwaartekracht-
golven zijn en hoe je ruimtetijd kunt begrijpen? De avonden 
zijn ingedeeld in circa 5 kwartier PowerPointpresentatie en 
na de koffiepauze een aansluitende DVD over het onder-
werp. De onderwerpen in deze cursus zijn: rusteloze Aarde, 
zwaartekrachtgolven, water en ijs in het zonnestelsel, Mars 
en de stand van zaken tot nu toe, Ufo’s ja of nee?
5 donderdagen 20.00-22.00 uur 
datum 29 sep, 6-13-20-27 okt
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

15.  rondLeidinG Looije 
 tomaten

Wij gaan het familiebedrijf van Looije tomaten bezoeken, dat 
is gestart in 1946 in Naaldwijk. Het bedrijf in Burgerveen is 
in 2011 aan de A4 verrezen. De teelt is volledig gericht op 
smaak en zij werken op een veilige manier. Zij voeren hun 
bedrijf in harmonie met de omgeving en het milieu. Zij verzor-
gen de prachtige honingtomaatjes in de zwarte verpakking. 
Vast wel eens in de winkels gezien. Deze honingtomaatjes 
hebben in 2013 de prijs gekregen van beste tomaat in Ne-
derland. Maar wat wij niet weten is wat er allemaal moet ge-
beuren voordat ze in de winkel liggen. We worden ontvangen 
met koffie/thee en daarna krijgen we een film te zien en gaan 
we de kassen in. 
1 donderdag 10.30-12.00 uur
datum 29 september
o.l.v. Niels Roodenrijs
plaats Venneperweg 63, Burgerveen 
cursuskosten € 7,-

16.  GLaS in Lood
Een glas in lood ruit maken hoe doe je dat? In deze cursus 
uit twee avonden krijgt u een eerste kennismaking met wat er 
allemaal komt kijken bij het maken van een glas in lood ruit. 
Glazenier Roelof van der Tak legt u in de eerste avond het 
hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke gereedschap-
pen er worden gebruikt, de materialen, hoe een patroon ge-
maakt wordt t.m. de plaatsing. Tijdens de tweede avond gaat 
u aan de slag met een aantal voorgesneden ruiten. U gaat 
zelf “het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindresultaat 
neemt u mee naar huis. Moeilijk? Als U precies bent aange-
legd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit zeker 
lukken.
2 maandagen  19.30-22.00 uur
datum 3-10 oktober
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats 3 okt: De Boei, Vinkeveen
 10 okt: Dodaarslaan 132, Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 25,- 

17.  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, fotocompositie wil gaan toepassen. Voorken-
nis: bekend met Windows en foto’s overzetten van de came-
ra naar de pc.
8 dinsdagen 4-11-25 okt, 1-8-15-22 nov, 6 dec/ 
 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 12 nov: 09.30-13.00 uur 
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,- 

18.  kenniSmaken met Spinoza
Een korte introductiecursus over het leven en denken van 
Nederlands grootste filosoof Spinoza ( 1632-1677). In de cur-
sus zal zijn kennisleer, ethiek en politiek denken worden be-
sproken. Eventueel zal de cursus worden afgesloten met een 
bezoek aan het Spinozahuis in Rijnsburg. De opzet van de 
cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met Spino-
za. Aanbeveling voor deze cursus (met een knipoog): “Nie-
mand mag hopen tot waarheid en volmaaktheid in de filosofie 
te zullen voortschrijden, zoo hij niet althans ééns in zijn leven 
zich in den afgrond van het Spinozinisme heeft laten verzin-
ken” (Friedrich Schelling 1775-1854, Duits filosoof). Van elke 
bijeenkomst krijgt u via de mail een verslag.
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
datum 5-19 okt, 2-16-30 nov.
o.l.v. J.T.A. Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

19.  aquareLLeren vervoLG
Iedereen met aquarelverf, papier en penselen kan meedoen. 
We komen de volgende technieken tegen: kleur mengen, 
wassen, vloeien en stapelen. Maar we gaan vooral ontspan-
nen schilderen. 
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 6-13-27 okt, 3 nov.
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 5,-

20. baSiScurSuS wijn en 
 wijnproeven

Deze cursus is bestemd voor de beginnende en geïnteres-
seerd wijnliefhebber die meer van wijn wil weten. In 4 avon-
den maak je kennis met de belangrijkste wijngebieden in de 
wereld, de verschillende druivenrassen en wordt je uitgelegd 
hoe wijn wordt gemaakt. Maar naast de theorie wordt natuur-
lijk ook geproefd. Per avond proef je verschillende witte en 
rode wijnen.
4 donderdagen:  19.30-21.30 uur
datum 6-13-27 okt, 3 nov.
o.l.v. René Stroet
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 32,50
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Rondleiding Stichting de Bovenlanden

Regio - Afgelopen zaterdag 
heeft Stichting de Bovenlanden 
haar donateurs bedankt middels 
een rondleiding over een van 
haar terreinen. Circa 50 dona-
teurs kwamen op bezoek bij het 
Veenwater in De Hoef. Het Veen-
water bestaat uit oude kleiput-
ten, moerasbos en rietlanden. 
Het terrein is een overblijfsel van 
de oevers van een vroegere bed-
ding van de Kromme Mijdrecht. 
Na eerst een wandeling over een 
deel van het terrein bestond het 
tweede deel uit een rondvaart 
door het waterrijke gebied. De 
vegetatie bestaat uit verschil-

lende bomen zoals de Berk, Els, 
Lijsterbes en Meidoorn en mooi 
oevergewas met onder andere 
Koninginnenkruid, Kattestaart 
en de Gele Lis. Verder herbergt 
het gebied verschillende bijzon-
dere dieren. Er komen regelma-
tig zilverreigers overnachten, er 
zitten bunzings en we werden 
getrakteerd op 2 overvliegende 
lepelaars. Stichting de Boven-
landen bestaat al meer dan 30 
jaar en heeft zich als doel ge-
steld om karakteristieke land-
schapselementen van het veen-
weidelandschap zoals schraal-
landen, rietzomen en poelen, 

geriefhoutbosjes en legakkers te 
beschermen. Naast het Veenwa-
ter beheert de stichting 8 ande-
re natuurgebieden in de Ronde 
Venen met elk haar specifi eke 
kenmerken. De meeste gebie-
den zijn in eigendom. De stich-
ting heeft momenteel bijna 400 
donateurs. U kunt ook donateur 
worden; kijk hiervoor (en ook 
voor nadere informatie) op on-
ze website www.de bovenlan-
den.nl. Daarnaast is er altijd plek 
voor vrijwilligers voor knot- en/
of hooi werkzaamheden. U kunt 
zich aanmelden via info@debo-
venlanden. nl

REACTIE VAN EEN LEZER
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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 onderwer-
pen 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 verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Verkeersbesluit Koningin 
Maximalaan 
“B & W van Uithoorn reageren 
op open brief”
Dit zou de tekst moeten zijn boven 
het gespreksverslag wat onderge-
tekende maakte na door B & W te 
zijn uitgenodigd voor een gesprek 
naar aanleiding van de open brief 
van 7 juli jl. 
Dat gesprek heeft inmiddels plaats-
gevonden op 2 augustus, maar de 
gemeente liet op 11 augustus des-
gevraagd weten (ook na nadruk-
kelijk aandringen) niet vóór 26 au-
gustus met een gespreksverslag en 
schriftelijk antwoord op mijn brief 
te komen. Omdat deze datum ruim 
na de geplande presentatie van het 
advies van de commissie voor be-
zwaar en beroep ligt, vind ik het 
noodzakelijk enkele punten uit bo-

venbedoeld gesprek openbaar te 
maken. 

De Feiten.
2 augustus 2016; Op uitnodiging 
van wethouder Polak een gesprek 
met W. Wahlen en M. Wahlen m.b.t 
de open brief dd. 7 juli 2016 aan 
B &W van Uithoorn. Aanwezig na-
mens de gemeente Uithoorn: wet-
houder Polak, Karin Wegewijs en 
Leon Disseldorp. Van dit gesprek 
werd, in tegenstelling tot wat was 
afgesproken, geen audio opname 
gemaakt (misverstand!). Afgezien 
van het feit dat de meeste vragen 
die de heer Polak stelde tot in detail 
al in bovengenoemde brief beant-

“Heel Holland bakt”
Geweldig wij hebben in Uithoorn 
een burgemeester die meedoet 
aan “Heel Holland bakt”. Persoon-
lijk zou ik graag een burgemees-
ter willen hebben die er wat van 
“bakt” in Uithoorn. Dan kom je in 
de publiciteit doordat je als burge-
meester iets geweldigs hebt ge-
daan voor je gemeente.

Beste mevrouw Oudshoorn,
U mag mij altijd benaderen om 
over ideeën te brainstormen en 
uit te voeren die wellicht aange-
naam zijn voor de burgers in Uit-
hoorn, zij rijzen bij mij niet in een 
cakebeslag.

Carolina Faber

Dode dieren niet nodig
Graag wil ik het volgende even 
kwijt. Binnen 3 uur heeft de die-
renambulance een melding ge-
kregen van eenden die dood of op 
sterven na dood in de sloot drijven 
achter het laatste rijtje woningen 
van de Eems in Uithoorn.
Uit betrouwbare bron heb ik ver-
nomen dat er reeds lange tijd mel-
ding is gemaakt bij de gemeen-
te en/of het waterschap dat de-
ze sloot, lopende vanaf de Boter-
dijk, stilstaand water bevat, waar-
door er een hele dikke laag kroost 
in de sloot ligt (ook afgelopen win-

ter) en met de steeds hogere tem-
peraturen, de diertjes in deze sloot 
het niet overleven. De oplossing is 
om de grote houten balk onder de 
brug weg te halen en een duiker 
onder de Boterdijk te leggen, zo-
dat het water weer kan doorstro-
men. Hoe moeilijk kan het zijn? 
En hoeveel diertjes moeten er nog 
dood??!!! Dus vraag ik of de ge-
meente Uithoorn en/of het Water-
schap hier iets aan gaat doen.

Marjoke Verhoek
Eems 42 Uithoorn

woord waren, werden de volgende 
–schokkende, dan wel verontrus-
tende- feiten duidelijk. 

Plaatselijke infrastructuur. 
De Uithoornse beleidsmakers blij-
ken totaal geen duidelijk beeld te 
hebben van de huidige en toekom-
stige verkeersintensiteit op de we-
gen welke door de gevolgen van dit 
verkeersbesluit beïnvloed worden, 
zoals men ook de beweerde 5.000 
voertuigen lokaal en bestemmings-
verkeer niet kan onderbouwen met 
betrouwbare onderzoeksresulta-
ten (zoals bijv. kentekenregistra-
tie). Daardoor kan ook het door-
gaand verkeer niet onderscheiden 
worden en zijn de door de gemeen-
te gepresenteerde aantallen louter 
op schattingen gebaseerd. Ook de 
aanwezigheid van talrijke fi etsers 
op de voorgestelde route bleek de 
beleidsmakers geheel te zijn ont-
gaan. (kijk op de internetpagina 
van de gemeente Uithoorn bij ‘Tij-
delijke inrichting Amstelplein.pdf’ 
en ontdek uw positie als fi etser). 
Naar de effecten met betrekking 
tot de veiligheid van deze kwetsba-
re categorie weggebruikers is dus 
ook geen onderzoek gedaan.In ver-
band hiermee spraken wij onze ver-
bazing uit over het feit dat de politie 
met deze oplossing had ingestemd 
en verzochten om inzage in het po-
litierapport. De wethouder stem-
de hiermee in maar de heer Dis-
seldorp verklaarde dat er helemaal 
geen politierapport voorhanden is. 
Dit feit is dus ook niet bekend bij de 
bezwaarschriftencommissie! 

Geluidsoverlast.
Desgevraagd liet de wethouder we-
ten dat het oordeel van de commis-
sie niet gaat over de morele kwali-

teit van het verkeersbesluit. Met dat 
morele aspect bedoelen wij het feit 
dat gemeente in het verkeersbe-
sluit (pagina 11, Bewoners Irenel-
aan Thamerlaan-geluid) had opge-
nomen dat de toename van geluid 
voor bewoners van de Thamerlaan 
en de Irenelaan binnen de gestel-
de normen blijft zolang er sprake is 
van een tijdelijke situatie... (5 jaar 
dus!). (B & W van Uithoorn heb-
ben dus het moreel verwerpelijke 
besluit genomen dat de bewoners 
van de Thamerlaan en de Irenelaan 
de verwachte geluidsoverlast in die 
periode maar moeten tolereren om 
dit op zichzelf al verwerpelijke ver-
keersbesluit mogelijk te maken!) 
De wethouder liet (geheel ten on-
rechte) weten dat dit GEEN onder-
deel is in het verkeersbesluit (wat 
het WEL is, zie pagina 11 van het 
verkeersbesluit) maar dat dit in de 
bezwaarprocedure aan de orde is 
gesteld...

(On)doelmatigheid.
Ook hebben wij opnieuw een po-
ging ondernomen uit te leggen dat 
de voorgestelde route over het par-
keerterrein het tegenovergestelde 
veroorzaakt van wat men hoopt te 
bereiken. Dat 5.000 voertuigen over 
het parkeerterrein, door de verdrie-
voudigde lengte en de gecompli-
ceerdheid van die route, gelijk staat 
aan meer dan 15.000 voertuigen 
over de Maximalaan. Maar helaas 
vinden de beleidsmakers (en ook 
de gemeenteraad ?!) in Uithoorn 
getallen belangrijker dan feiten. Of 
zoals Cruyff het ooit zei: “Je ziet het 
pas als je het door hebt”. 

W. Wahlen
Drechtdijk 31 
De Kwakel
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Jong en oud genoot weer van het 
Wilnis Festival 2016

“Beelden zeggen meer dan woorden”

Parfum uit 
winkel gestolen
Uithoorn - Op woensdag 17 au-
gustus zijn tussen kwart over een 
en half twee in de middag tien fles-
sen parfum van het merk Cha-
nel gestolen uit een drogisterij en 
parfumerie op het Zijdelwaard-
plein. Een medewerker zag een 
man knielen bij de rij parfums en is 
naar hem toegelopen. De man ver-
klaarde een parfum te zoeken als 
cadeautje voor zijn oom. Hij kon 
niets vinden en verliet snel daar-
na de winkel. De man bleek toen al 
toegeslagen te hebben. Op de te-
rug gespoelde camerabeelden is 
te zien dat de man de flessen pakt, 
klaar zet en vervolgens in rap tem-
po in zijn boodschappentas op wie-
len stopt. De dief is een negroï-
de man in de leeftijd van 30 tot 40 
jaar. Hij heeft een normaal postuur 
en is 1.80 tot 1.85 meter lang. Mo-
gelijk zijn er inwoners die de man 
hebben zien lopen en meer infor-
matie hebben. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Auto in brand 
door explosief
De Kwakel - Op maandag 22 au-
gustus even over half vier in de 
nacht is een auto uitgebrand in 
de Orchideelaan. Vermoedelijk is 
de brand aangestoken met zwaar 
vuurwerk of een explosief. Rond ge-
noemde tijd hebben omwonenden 
een harde knal gehoord. Bij de auto 
zijn papierresten aangetroffen. De-
ze heeft de politie veilig gesteld. Er 
loopt een onderzoek. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. De auto is inmiddels 
weggesleept. 

Fiets van boot 
gestolen
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 20 op zondag 21 augustus is 
vanaf een boot aan de Wilhelmina-
kade een fiets gestolen. De Giant 
Tourer is grijs van kleur en het re-
gistratienummer eindigt op 047. Het 
betreft een herenfiets.

Sieraden weg na 
woninginbraak
Uithoorn - Op maandag 22 augus-
tus is rond kwart over zeven in de 
morgen ingebroken in een woning 
in de Prinses Christinalaan. Via de 
voorzijde van het huis hebben de 
dieven zich toegang verschaft. Met 
grof geweld is hier een raam open 
gebroken. Op het raam zijn braak-
sporten aangetroffen. Het hele huis 
is doorzocht. Ontvreemd zijn siera-
den en een paspoort. De politie doet 
onderzoek. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht contact op 
te nemen via 0900-8844.

Koper weg uit 
kassencomplex
De Kwakel - In de avond of nacht 
van zondag 21 op maandag 22 au-
gustus hebben koperdieven zich 
toegang verschaft tot een kassen-
complex aan de Achterweg. Om 
binnen te komen hebben de dieven 
een deur open gebroken. Uit het 
hele complex zijn koperen leidin-
gen gestolen, zelfs de aan het pla-
fond bevestigde kabels. De diefstal 
heeft tussen half drie zondagmid-
dag en zeven uur maandagmorgen 
plaatsgevonden. De politie raadt 
eigenaren van kassen deuren en 
hekken goed af te sluiten. Een on-
derzoek loopt. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Verloren
Mijdrecht - Wie heeft er een bos 
sleutels gevonden in de omgeving 
Margrietlaan in Mijdrecht. Er zit-
ten ongeveer 7 sleutels aan met 
een paar gekleurde hoesjes om de 
sleutels. Zijn vorige week maandag 
kwijtgeraakt. Als u heb heeft gevon-
den wilt u dan bellen naar dit num-
mer: 06-51687983. Alvast bedankt.Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/





 
18   Nieuwe Meerbode  •  24 augustus 2016

Biljartclub “Apollo” eert
Andre Fransman en
Jan van den Hoven
De Kwakel - Het seizoen van 
APOLLO zit er weer op en we zijn 
alweer begonnen aan de competitie 
van 2016–2017. Andre verraste met 
zijn eerste plaats in de afgelopen 
competitie. Omdat het Andre zijn 
eerste jaar is bij deze club, mag dit 
een bijzondere prestatie worden ge-
noemd. Nadat eind maart de com-
petitie afgesloten was,, gingen zij 
door met de Hein Pieterse bokaal. 
Deze is genoemd naar een gewaar-
deerde oud-wedstrijdleider. Jan van 
den Hoven was de gedoodverfde 
winnaar. Tot op de laatste dag was 
het toch nog even spannend, maar 
Jan wist zijn voorsprong goed vast 

te houden. Beiden van harte gefe-
liciteerd. De door de “Biljartmakers” 
uit Kockengen geleverde prijzen 
werden door de winnaars met ge-
noegen in ontvangst genomen. De-
ze 60+ biljartclub “Apollo” speelt el-
ke woensdagmiddag (van 12.30-
17.00 uur) in het Fort van de Kwa-
kel. Bent u geïnteresseerd om ook 
mee te komen spelen, kunt u con-
tact opnemen via de wedstrijdleider 
06-20656631.
Gezelligheid is ons motto en daar-
naast spelen wij (onze 26 leden) 2 
biljartpartijen die middag. Het is dus 
niet nodig om goed te kunnen bil-
jarten. U bent van harte welkom.

Biljart-Biathlon prooi 
voor Kees Mooij
De Ronde Venen - Biljartvereni-
ging Donkereind had voor de zo-
mer 2016 de spelvorm Biathlon af-
gekeken van de Belgische zuster-
club Quality uit Zele. Bestuurslid 
Wim van Schie heeft dit voorjaar en-
kele maanden in Zele vertoefd en 
ervaring opgedaan met de spelvorm 
Biathlon. Hij was dan ook de initia-
tiefnemer. Alle leden van de Vinke-
veense vereniging mochten deelne-
men aan het zomeravondtoernooi 
Biathlon op vertoon van hun geldige 
speelpas, waarbij er een maximum 
gesteld was aan 20 spelers. 
Iedereen speelde tegen iedereen 
1 wedstrijd die bestond uit :  1 set 
naar 10 punten driebanden (met 
nabeurt) en 2 sets naar 50 punten 
5-Kegels, met 1 setpunt per gewon-
nen set. Na de set driebanden moest 
opnieuw van band getrokken wor-
den om met 5-Kegels te starten. Er 
waren 2 setpunten te verdienen bij 

driebanden en 2 setpunten bij 5-Ke-
gels. De winnaar kreeg 2 wedstrijd-
punten, de verliezer 0. Bij 2-2 in sets 
kreeg elke speler 1 wedstrijdpunt. 
Op 18 augustus werd het toernooi 
afgesloten. De drie finalisten wa-
ren Gerard van Schie, Kees Mooij 
en vanzelfsprekend ‘good old’ Cees 
Verweij. Wie niet minstens de helft 
van de wedstrijden gespeeld had 
kwam niet in aanmerking voor de fi-
nale, waardoor grote kanshebbers 
Gert van Kreuningen, Jan van Schie 
en Ruud van der Vliet automatisch 
afvielen. Kees Mooij won uiteinde-
lijk nipt van Gerard van Schie. Op 
de foto feliciteert Cees Verweij zijn 
opvolger Kees Mooij. Op de achter-
grond verliezend finalist Gerard van 
Schie. Biljartvereniging Donkereind 
zal gelet op het succes van dit toer-
nooi ook een wintervariant voor het 
seizoen 2017 van de spelvorm Bia-
thlon inplannen.

Veenlopers lopen 6e loop 
Zorg en Zekerheidcircuit
De Ronde Venen - De 6e loop van 
het Zorg en Zekerheidcircuit werd 
zondag 16 mrt gehouden in Voor-
schoten. Het was een afwisselend 
parcours door de straten van Voor-
schoten en parken in de omgeving.
Met een zonnetje, 9 graden en wind-
kracht 4 tot 5 was het redelijk goed 
loop weer. In de groep van ruim 
1000 deelnemers waren ook 9 Veen-

lopers te vinden. De eerste Veenlo-
per op de 10km heren was Michael 
Woerden en bij de dames was dat 
wederom Giovanna van Hasselt. Bij 
de 10 engelse mijlen was het Frans 
Woerden die als eerste Veenloper 
over de finish kwam. Ook door de 
andere Veenlopers zijn goeie tijden 
neergezet, hier en daar werd zelfs 
een nieuw PR gelopen.

Start seizoen KDO D.A.G. 
29 augustus a.s.
De Kwakel - Voor KDO Dance, Ae-
robics, Gymnastiek ( D.A.G.)start het 
nieuwe sportseizoen op maandag 
29 augustus 2016.
Bij KDO D.A.G. is iedereen van 4 t/m 
85 jaar welkom om te komen spor-
ten. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen 
op vrijdagmiddag komen dansen. 
Op maandagmiddag wordt er ge-
gymd/geturnd door kinderen van-
af 5 jaar. Eind vorig seizoen hebben 
we via het Schipholfonds een tum-
blingbaan verdiend. Deze baan is 
bij KDO aangekomen en de kinde-
ren kunnen daarop dus heerlijk op 
oefenen. Iedereen heeft vast naar 
de balk oefening onze Olympisch 
kampioene Sanne Wevers gekeken 
en zin om haar na te doen. Voor de 
volwassenen zijn er allerlei lessen. 
Zoals Aerobics, Steps, Bodyshape, 

Dance, Pilates en Yoga. Ook voor de 
senioren hebben we speciale les-
uren, zowel overdag als in de avond.
Dit seizoen hebben we bij KDO 
D.A.G. ook de mogelijkheid om vrij-
blijvend een workshop van 4 ach-
tereenvolgende lessen te volgen. 
(jeugd 10,00, volwassenen 15,00 en 
Yoga 20,00) Als je daarna besluit 
lid te worden wordt dit bedrag in 
mindering gebracht op de jaarlijk-
se contributie. De seizoen contribu-
tie is overigens laag. Dit kan door-
dat we geen winstoogmerk hebben 
en alleen de professionele leiding 
wordt betaald.
Kijk voor ons lesrooster op KDO.nl 
afdeling Dance, Aerobics, Gymnas-
tiek onder lesrooster of mail voor 
nadere informatie en opgave naar 
aerobics@kdo.nl

Bij de Amstel Bridge Club 
start 1 september
Uithoorn - De zomerstop zit weer 
bijna op. Wij hopen dat iedereen 
een fijne vakantie en/of andere leu-
ke bezigheden heeft gehad in de-
ze tijd. Alle jarigen in deze periode 
(18 stuks!) en Gouden Bruiloft pa-
ren van de club nog van harte ge-
feliciteerd. We verwachten alle le-
den donderdagochtend rond kwart 
voor negen weer in het Buurtnest 
te mogen begroeten. Onder het ge-
not van een heerlijk kopje koffie van 
onze barman Henk zullen de eer-
ste vakantienieuwtjes zeker worden 
uitgewisseld. Ook zouden we graag 
nieuwe leden willen verwelkomen. 

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend om 
eens niet uit te slapen maar gezellig 
te bridgen? Geef u op bij onze se-
cretaris telefoon 0297- 564729. Wij 
zijn een gezelligheidsclub en spelen 
in twee competitielijnen. Ook wordt 
er af en toe vrij gebridget en rond 
de Kerstdagen hebben we een spe-
ciale Kerstdrive in de Strooppot. Na-
tuurlijk mag u eerst een paar och-
tenden komen kijken en meespelen. 
Wij helpen iedereen, leren veel van 
elkaar en bied- of speelfouten ma-
ken doen we allemaal. Met andere 
woorden: Kom er bij bridgers!

Zomerbridge De Legmeer 
zet eindsprint in
Uithoorn - Na twaalf avonden komt 
er duidelijk tekening in de strijd om 
de hoogste plaatsen in de eindrang-
schikking. Hiertoe worden de acht 
beste scores persoonlijk, van de 
gehele zomer, gemiddeld wat be-
tekent dat de slechtste resultaten 
boven de acht steeds afvallen. Het 
lijkt op de uitslag van de Olympi-
sche zeilwedstrijden, maar dan een 
beetje anders! Met nog twee avon-
den te gaan bestaat de top vijf van 
de nu bijna twee honderd bridgers 
uit: Ruud Lesmeister 57,62%, Co-
ra de Vroom 57,41%, Joop van delft 
56,79%, Ben ten Brink 56,14% en 
Elisabeth van den Berg 56,07%. De-
ze avond scoorden Daan Aartse 
Tuyn & Theo Cocq van Welwijnen 
in de A- lijn het hoogst met 57,92%. 
Cora de Vroom & Ruud Lesmeis-
ter en Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp deelden twee en drie met voor 
beide paren 55% precies en kon-
den hun eindstand zo nog een beet-
je opvijzelen. Gerda Schavemaker 
& Jaap Kenter werden vierde met 
53,75% en op plek vijf legden Ge-
ke Ludwig & Margot Zuidema met 
53,33% beslag. In de B- lijn brak de 
zon door voor Marja van Holst Pel-
lekaan & Sandra Raadschelders die 
met 57,50% de rest achter zich lie-
ten. Daarvan werden Truus Groot 
& Corine Kooke netjes tweede met 

56,25% en konden zo ieder ook een 
fles wijn meenemen. Op drie nestel-
den zich Anneke Karlas & Kitty van 
Beem met 55,83% en Elisabeth van 
den Berg elimineerde haar slechtste 
score van de acht door met Maarten 
Breggeman als vierde op een mooie 
54,58% uit te komen. De top werd 
hier afgesloten door Richard Mors-
sink & Carla Steenhuis die 50,83% 
ophaalden.
De C- lijn liet met 63,54% het hoog-
ste percentage van de avond zien, 
behaald door Atie de Jong & Ria 
Verkerk, goed gedaan dames! An-
neke Bicknese & Kathy Janetz-
ky volgden als tweede met 57,81% 
en finishten daardoor net voor Pau-
la Kniep & Gerbrand Nigtevegt die 
op 57,29% kwamen. Rie Bezuyen & 
Ria Wezenberg waren hier als vier-
de de laatsten die heel even plaat-
selijke bekendheid verwierven, door 
met 51,56% boven de vijftig te eindi-
gen. Met nog twee avonden te gaan 
kunt u nog net het opstapje voor de 
diverse competities maken. In “all 
weather proof” Dans & Party cen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn.
Aanmelden bij voorkeur per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, of tus-
sen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. 
Het begint om 19.45 uur en de kos-
ten per paar zijn zes euro.

Bridgeclub ‘Ups en 
Downs’ te Mijdrecht
De Ronde Venen - De zomer komt 
teneinde, de R komt in de maand.
De leden van Bridgeclub ‘Ups en 
Downs’ zijn er helemaal klaar voor 
om op dinsdagmiddag 6 septem-
ber aan het nieuwe bridgeseizoen 
te beginnen. Wij spelen van sep-
tember tot mei in een prettige lichte 
ruimte in het gebouw van het Veen-
weidebad aan de Ontspannings-
weg te Mijdrecht. Er zijn ruim 60 le-
den. Er is nog plaats voor nieuwko-
mers. Mannen, vrouwen, beginners 

en gevorderden maken deel uit van 
onze club. Wij spelen in een gezelli-
ge sfeer in een onderlinge competi-
tie in twee lijnen.. 
Hebt u belangstelling om met ons 
mee te bridgen? Zowel alleen of als 
paar kunt u zich aanmelden. U mag 
ook vrijblijvend mee komen bridgen 
om de sfeer te proeven. Voor infor-
matie kunt u contact opnemen met 
onze voorzitter Ada Groenewegen 
per mail: cor.groenewegen@hetnet.
nl of telefonisch 0297-593452.

Succesvolle Dorpsloop 
Wilnis
Wilnis - Na een maandenlange 
voorbereiding is op donderdag 18 
augustus voor de derde maal de 
Dorpsloop van Wilnis gehouden. 
Het sportieve onderdeel van het 
Wilnis festival, georganiseerd door 
atletiekvereniging de Veenlopers, 
was dit jaar extra zwaar door zowel 
vlak na de start als vlak voor de fi-
nish de kuitenbijtende trap tegen-
over de Willestee in het parcours op 
te nemen. Tezamen met de zomer-
se weersomstandigheden werd het 
voor de vele lopers een ware uitda-
ging.Voor de eerste maal was er een 
echte start en finish boog van Uni-
vé geplaatst. Onder deze prachtige 
boog klonk om 18:15 het start schot 
voor de kinderloop waarna het om 
18:45 de beurt was voor de 5 km. 
Na de trap, volgde de Ringdijk en 
vervolgens gingen de lopers op weg 
naar de Enschedeweg om via de 
Dorpsstraat het keerpunt op de Wil-
nisse Zuwe te bereiken. Vanaf hier 
werd dezelfde route naar de finish 
gevolg. Na voor de tweede maal de 
trap overwonnen te hebben, kwam 
Kevin Jongerius uit Mijdrecht in 19 
minuten en 46 seconden als eerste 
over de finish. Gevolgd door Edwin 
Hoogeboom in 20:31 en als derde 
eindigde Youp Hafkamp in 20:42. Bij 
de dames eindigde Lydia Korrel uit 
Ouderkerk a/d Amstel op de eerste 
plaats met een fantastische tijd van 
22:06. De tweede en derde plaats bij 
de dames ging naar Marloes Ver-
meulen in 23:29 en Kirsten Heems-
kerk in 24:25 Op deze afstand ging 
de prijs voor de beste dame uit Wil-

nis naar Stefanie Hesseling in 24:44 
bij de heren ging Martijn Germs in 
22:35 hiermee aan de haal.
Om 19:30 klok het startschot voor 
de 10km, zij volgden het parcours 
van de 5 km met een uitbreiding 
naar de Bovendijk om iets na het 
golfterrein het keerpunt te berei-
ken. Ondanks tweemaal de lastige 
trap kwam hier reeds na 34 minu-
ten en 19 seconden (een gemiddel-
de van 17.5 km/uur) Maarten Hae-
gens uit Soesterberg als eerste over 
de streep, gevolgd door Joey Hen-
driks in 34:46 en Brent Pieterse in 
37:08. Bij de dames ging de over-
winning naar Alieke Hoogeboom, 
zij kwam in 42:26 over de finish op 
ruim een minuut gevolgd door Sylvia 
van t Schip in 43:37 en Erica Belandi 
op de derde plaats in 44:35.
De bokaal voor de eerste dame uit 
Wilnis ging hier eveneens naar Syl-
via. Bij de heren ging deze eer naar 
Mark Pieterse in 42:26
Smaakt deelname aan dit evene-
ment naar meer of bent U na het 
zien hiervan enthousiast gewor-
den over de mooie kanten van de 
loopsport, meldt U dan aan voor 
de clinic voor de komend Zilveren 
Turfloop!
Deze clinic start begin september 
en geeft een perfecte voorbereiding 
om het lopen op te pakken of ver-
der uit te breiden met als einddoel 
deelname aan de Zilveren Turloop 
op zondag 6 november. Voor infor-
matie zie de website van de Veenlo-
pers www.veenlopers.nl.
Foto: sportinbeeld.com

Argon in blessuretijd 
onderuit bij debuut
Mijdrecht - De eerste wedstrijd 
in de hoofdklasse heeft Argon een 
verdienstelijk debuut gemaakt. Het 
had in de eerste helft duidelijk het 
iniatief maar kwam ondanks ver-
schillende mogelijkheden en een 
paar kansen niet tot scoren. Ook het 
uit Topklasse gedegradeerde RVVH 
uit Ridderkerk scoorde niet maar 
schoot ook geen enkele maal op 
doel. De tweede helft kwam RVVH 
iets beter in zijn spel en moest Ar-
gon achteruit. Argon kreeg ook nu 
een paar mogelijkheden maar ver-
der dan een kopbal op de lat kwam 
men niet. In minuut 91 viel dan toch 
uit een scrimmage het onverwachte 
tegendoelpunt, dit terwijl een pun-
tendeling op zijn plaats was ge-
weest

Kansen
Al bij het begin waren er moge-
lijkheden voor Argon, zo zagen we 
Wouter Winters naast knallen en 
werd een voorzet van Jesse van 
Nieuwkerk maar net onderschept. 
Vervolgens zagen we Van Nieuw-
kerk, op aangeven van Jesse Stan-
ge, zijn schot bij keeper Danny Spel-
de terecht komen. Ook een voor-
zet van Joey van Ede kon net niet 
door Stange beroerd worden. Een 
verre ingooibal van Jesse Loenen 
werd door Van Nieuwkerk doorge-
kopt maar ook hier ontbrak de juis-
te richting. Ook had even later Jesse 
Stange geen geluk toen zijn inzet via 
een speler maar net tot hoekschop 
kon worden verwerkt. RVVH kwam 
er aanvallend niet echt aan te pas, 

halverwege produceerde de ploeg 
uit Ridderkerk wel een laag schot in 
de verre hoek maar de bal ging ra-
kelings naast en Nagier Bonevacia 
probeerde het ook van ver maar ook 
nu ontbrak de juiste richting.

Meer grip
In het vervolg had RVVH iets meer 
grip op de wedstrijd, bij Argon was 
Todd Acquah in het veld gekomen 
voor Jesse Loenen, en Argon kreeg 
minder mogelijkheden als voor rust. 
Wel produceerde Joey van Ede een 
afstandsschot maar hij mikte te 
hoog. De mooiste kans was echter 
Jesse van Nieuwkerk, na aangeven 
van Jesse Stange kopte hij op de lat. 
Even daarna kreeg RVVH een vrije 
trap op rand zestien maar de bal 
kon tot hoekschop verwerkt wor-
den. Ook een hard schot van Ben-
jamin Martha ging maar net naast. 
Coach Loenen bracht daarna twee 
verse spelers in, Abdelfattah Zou-
zou en Randy Knoppel. Daarna za-
gen nog een paar pogingen van Ar-
gon maar een schot van Jesse van 
Nieuwkerk werd geblokt en even la-
ter redde keeper Danny Speld met 
de voet.
En dan was het in minuut 91 toch 
een gelukkige goal voor de gasthe-
ren, bij een scrimmage in het doel-
gebied was het Pepito Merencia die 
de bal over de doellijn tikte en dat 
zorgde ervoor dat Argon in zijn eer-
ste wedstrijd met lege handen bleef 
staan. Zaterdag gaat Argon op be-
zoek bij Sliedrecht.
Foto: sportinbeeld.com
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IJsclub Hou Streek 
organiseert fietstoertocht
Regio - Ook dit jaar wordt weer door 
de ijsclub Hou Streek uit De Hoef een 
fietstoertocht georganiseerd op zon-
dag 4 september 2016 De start vindt 
plaats in de kantine van de voet-
balclub HSV op de Schattekerker-
weg. Men kan starten tussen 11 en 
13 uur en de kosten bedragen 3 eu-

ro, 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 onge-
veer 35 km. Het bestuur hoopt dat u 
een mooie dag zal hebben met een 
gezellige afsluiting in de HSV kantine

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 18 augus-
tus werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 40 liefheb-
bers werd deelgenomen.
De winnaar werd deze avond Louis 
Franken met een totaal van 7012 
punten na 4 gespeelde partijen. De 
tweede plaats was ditmaal voor An-
neke Lebesque met 7000 punten 
en als derde eindigde Inge Maas 
met 6941 punten. De poedelprijs 

was deze week voor Cor de Bruin 
met een totaal van 5152 punten. De 
marsen prijzen werden gewonnen 
door Jan de Kuyer (2x), Bep Groe-
neveld (2x), Tinus Smit, Brigitte Tön-
nes, Tineke de Munk en Louis Fran-
ken. Heeft u ook zin in een avond-
je gezellig klaverjassen? Donderdag 
25 augustus is de volgende klaver-
jasavond in de Schutse aan de Me-
rodelaan, aanvang 20.00 uur.

Voor jou is er nog plek
Uithoorn - Dit najaar organiseert 
Michiel de Ruyter een kanocursus 
voor beginners. Speciaal voor men-
sen die willen kennismaken met de 
kanosport en waaronder wildwater 
kayaken. De cursus is open voor ie-
dereen die kan zwemmen van 12 jaar 
en ouder. De cursus bestaat uit 10 
lessen en begint a.s. zaterdag op de 
Amstel en wordt afgesloten met een 
weekend in de Ardennen. Een van de 
unieke kenmerken van kanoën is dat 
volwassenen en kinderen dit even 
goed kunnen. De snelheid die geva-
ren wordt, wordt in belangrijke mate 
bepaald door de stroming van de ri-
vier, zodat kinderen en volwassenen 
in hetzelfde tempo de rivier afzak-
ken. Vanuit dit gegeven organiseert 
MdR een unieke wildwater cursus, 
een spannende ervaring voor zowel 
kinderen als volwassenen. De cursus 
start op de Amstel om de basisvaar-
digheden te leren die nodig zijn voor 
stromend water. Zo wordt een goe-

de vaartechniek alsook veiligheids-
steunen geoefend. Een les wordt 
gewijd aan de theorie van het wild-
watervaren zodat deelnemers goed 
voorbereid de rivier opgaan. Tijdens 
de cursus wordt er ook uitgeweken 
naar stromend water in Duitsland. 
De cursus wordt eind oktober afge-
sloten met een weekend in de Ar-
dennen waar op wildwater wordt ge-
varen. Om deel te nemen aan deze 
cursus is geen kanoervaring vereist. 
Boot en peddel kunnen van de ver-
eniging worden gebruikt. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 14. De be-
geleiding wordt verzorgd door goed 
opgeleide instructeurs van MdR. De 
cursus start zaterdag 27 augustus en 
duurt tot eind Oktober. De instruc-
tie is op zaterdagochtend van 9:15 
tot 10:30 uur. Meer informatie kunt 
u vinden op www.mdr.nu. U kunt 
zich opgeven door een mail te sturen 
naar secretaris@mdr.nu. Er zijn nog 
enkele plekken vrij.

Niki Terpstra in Vuelta met gedachten 
bij Noordhollandse toertocht
‘Rondje Stelling is gewoon 
een mooi rondje’
Regio - Niki Terpstra rijdt op zater-
dag 3 september een zware Vuelta-
rit, maar zal in gedachten ook bij de 
deelnemers aan Rondje Stelling zijn. 
Als ambassadeur van de Raisin Ho-
pe Foundation Nederland (RHF), het 
goede doel van de toertocht, roept 
hij alle sportieve fietsers op zich 
massaal in te schrijven. ,,Ik hoop op 
een mooi bedrag voor het aange-
paste fietsennetwerk va de RHF. En 
het is gewoon een heel mooi rondje 
over veel van mijn trainingswegen’’, 
aldus de Noordhollandse wieler-
prof. Niki rijdt deze weken de Vuel-
ta en kan daardoor niet zelf aanwe-
zig zijn bij Rondje Stelling. In de we-
ken voor de Vuelta schaafde Terp-
stra vooral in het Noordhollandse 
waterlandschap aan zijn conditie 
voor de Spaanse wielerronde, waar-
bij hij regelmatig over delen van het 
parcours van Rondje Stelling reed. 
,,Niet alleen boven het kanaal, maar 
ik heb ook vaak in het Groene Hart 
gereden en kwam onderweg ook 
verschillende forten van de Stel-
ling van Amsterdam tegen. Het blij-
ven altijd markante obstakels in het 
landschap met een grote histori-
sche waarde’’, vertelt Niki, die vooral 
de forten Den Ham, Krommeniedijk, 
Marken-Binnen, Spijkerboor, Jisper-
weg, Middenweg, Nekkerwerg, Pur-
merend en Kwadijk inmiddels we 
kan uittekenen. ,,Die liggen dicht 
bij mijn huis in Assendelft, dus daar 
kom ik bijna altijd langs tijdens trai-
ningen. Het is ook een hele mooie 
weg door het Noordhollandse wa-
terlandschap. Niet dat ik er altijd 
oog voor heb, want meestal ben ik 
vooral met hard fietsen bezig’’, lacht 
de klasbak van Etixx Quick-Step. Als 
de deelnemers aan Rondje Stelling 
hun tocht langs de voor Niki zo be-

kende forten rijden heeft de drie-
voudig Nederlands kampioen een 
zware dag voor de boeg in de Vuelta 
met een bergetappe naar de Col de 
Aubisque op Frans grondgebied. Hij 
zal dan zeker wel af en toe denken 
aan de vlakke wegen in zijn eigen 
Noordholland en de fietsers die zich 
daar inzetten voor de stichting, die 
hij als ambassadeur zo’n warm hart 
toedraagt. ,,Ik wens iedereen heel 
veel succes tijdens Rondje Stelling 
en hoop dat zij een mooi bedrag bij 
elkaar fietsen voor het goede werk 
van de RHF!’’ Rondje Stelling vindt 
plaats op zaterdag 3 september 
a.s.. Er kan op meerdere locaties in 
Noord-Holland worden gestart voor 
zes verschillende afstanden. Dit zijn 
Wheelerplanet Spaarnwoude (30, 
85, 120 en 170 km), Uithoorn (45, 
85 en 170 km) en Uitgeest (60, 120 
en 170 km). Wie uiterlijk 29 augus-
tus inschrijft via www.rondjestelling.
nl maakt kans op leuke prijzen. De 
toertocht gaat door Kennemerland, 
Zaanstreek, Waterland, Amsterdam, 
Rijn en Venen, Amstelland en Haar-
lemmermeer.

Stijn Ruijter wint voor de 
derde keer de Tour de Junior
Regio - Van 15-20 augustus is de 
Tour de Junior in Achterveld ver-
reden. Dit is een meerdaagse voor 
jeugdwielrenners waaraan ook een 
aantal buitenlanders meedoen. Al-
le disciplines van het wielrennen 
komen hier aan bod en in 6 da-
gen worden 9 wedstrijden verreden. 
Voor UWTC deden Benjamin Wes-
sels uit Aalsmeer en Stijn Ruijter uit 
Uithoorn mee. Benjamin maakte zijn 
debuut en voor Stijn was dit alweer 
zijn vierde en tevens laatste keer dat 
hij in Achterveld aan de start stond. 
Bij Benjamin deden 15 jongens mee 
in categorie 7 en de jongens re-
den hun wedstrijd samen met 20 
nieuwelingen meisjes. Het groot-
ste startveld was bij de nieuwelin-
gen, namelijk 48 jongens waaronder 
onze Stijn. Alle deelnemers worden 
bij de Tour de Junior in willekeurige 
ploegen ingedeeld en op maandag-
middag werden alle ploegen voor-
gesteld. In de avond werd de eerste 
wedstrijd verreden. Stijn werd 23e 
en Benjamin 14e. Op dinsdagoch-
tend werd in Leusden een bergtijd-
rit van ruim 1 km gereden. Deze wist 
Stijn te winnen en hiermee kwam hij 
in het bezit van de bolletjestrui en 
de gele trui! Benjamin werd 14e. 
Dinsdagavond werd er een criteri-
um verreden, maar na een ronde zat 
er geen geel in het peloton. Stijn had 
een probleem met zijn achterwiel. 
Met een nieuw wiel en een ronde 
vergoeding kon hij de strijd voorzet-
ten. Stijn reed attent mee maar had 
geen vut meer om mee te sprinten 
om de bonificatieseconden. Ivar Im-
merzeel (de Amstel) uit Wilnis pak-
te daarna de winst en Eric Looij uit 
Wilnis werd derde. Stijn moest op 1 
seconde de gele trui weer inleveren. 

10 seconden
Maar met wel 10 renners binnen 
10 seconden van de gele trui bleef 
het spannend bij de nieuwelingen. 
Benjamin Wessels had het zwaar en 
moest het peloton laten gaan. Sa-
men met een andere renner reed 
hij de wedstrijd uit met een ronde 
achterstand. Op woensdag werd de 
klassieker verreden en voor Benja-
min betekende dit een koers over 47 
km. Benjamin kreeg nog pech on-
derweg, maar hij wist achter de ma-
teriaalwagen aan toch weer in het 
peloton te komen. Benjamin finish-
te, net als alle voorgaande wedstrij-
den als 14e. Stijn hielp bij de con-
trole van de koers en hij probeer-
de ook nog een paar keer te demar-
reren, maar hij kreeg helaas niet de 
juiste renners mee om de pogingen 
te laten slagen. Het bijna complete 
peloton ging dus na 68 km sprinten 
om de dagzege. Stijn zat niet hele-
maal op de juiste plaats om in de 
top-5 te eindigen en hierdoor mis-
te hij dus belangrijke bonificatie se-
condes. Stijn zakte hierdoor naar 
de 3e plaats in het klassement. Op 
donderdagochtend stond de twee-
de bergtijdrit op het programma. 
Stijn was wederom de snelste van 
de nieuwelingen. Hiermee heeft hij 
definitief de bolletjestrui gewonnen. 
Benjamin reed de 13e tijd in de tijd-
rit. In de avond werd er weer een 
criterium verreden. Het tempo lag 
vanaf de start hoog bij de nieuwe-
lingen, waardoor er in de eerste ron-
de al renners vanaf moesten. En ge-
durende de wedstrijd werd het pe-
loton steeds kleiner. Er waren diver-
se ontsnappingen maar uiteindelijk 
werden die allemaal weer ongedaan 
gemaakt. 

Tot Stijn met nog 2 rondes te rijden 
een klein gaatje kreeg. 

Samen
Samen met Martijn Rakers wist hij 
uit de greep van het peloton te blij-
ven. En dit was genoeg voor zijn 
tweede winst vandaag en om de ge-
le trui weer in zijn bezit te krijgen. 
Stijn rijdt de Tour op een prachti-
ge nieuwe fiets van Van Rijn fietsen. 
Drie dagen voor de start van de Tour 
bleek bij controle van zijn ‘oude’ 
fiets een scheurtje in het frame van 
de voorvork te zitten. van Rijn lever-
de Stijn met snelle service een pas-
sende fiets zodat de Tour de Junior 
toch gereden kon worden. Stijn had 
weinig tijd om te wennen aan zijn 
fiets, maar de resultaten zijn er niet 
minder om! Benjamin Wessels kon 
de wedstrijd bij cat 7 in het peloton 
blijven. Door een 10e plaats is hij in 
het algemeen klassement ook iets 
gestegen. De langste tijdrit van de 
Tour de Junior (3.8 km) op vrijdag-
ochtend heeft het klassement uit el-
kaar getrokken bij de nieuwelingen. 
Stijn zette de tweede tijd neer, maar 
vergrootte toch zijn voorsprong 
in het klassement. Benjamin reed 
naar de 13e plaats in de tijdrit. In de 
avond is de wegwedstrijd verreden 
(parcourslengte bijna 4 km) en de 
nieuwelingen moesten 8 rondes af-
leggen. Stijn controleerde de wed-
strijd en deze eindigde in een mas-
sasprint. Stijn finishte midden in het 
peloton en behoud zijn voorsprong 
van 11 seconden. Benjamin reed 
de hele wedstrijd ook in het pelo-
ton en hij werd 12e. De cat 7 jon-
gens moesten 6 rondes rijden. Stijn 

heeft bij het slotcriterium op zater-
dag de koers goed gecontroleerd en 
het peloton bij elkaar weten te hou-
den. Op het korte rondje is de jury 
altijd streng: wordt je bijna gedub-
beld dan is het einde wedstrijd. De 
eerste renner bij de nieuwelingen 
moest na de 4e ronde al de koers 
verlaten! Door de stromende regen 
in het begin was het ook niet ge-
makkelijk koersen. Uiteindelijk ble-
ven er 23 van de 48 renners in koers 
over 60 rondes en heeft Stijn de ge-
le trui voor de derde keer gewon-
nen! Ook bij cat 6 en cat 7 mocht hij 
de gele trui al mee naar huis nemen. 
Benjamin vierde zijn verjaardag op 
zaterdag in Achterveld, maar hij kon 
helaas het doldrieste tempo van het 
peloton niet volgen. Na 10 rondjes 
moest Benjamin de wedstrijd ver-
laten. Benjamin is 13e geworden in 
het algemeen klassement bij cat 7 
en hij heeft heel veel geleerd deze 
week.

Ronde van Uithoorn
Zondag 4 september is de ronde 
van Uithoorn. Dit jaar wordt de ron-
de verreden op het parcours langs 
de Amstel met start/finish op het 
Marktplein-Wilhelminakade.
Om 10.30 uur starten de vetera-
nen 60+ en zij strijden om de Theo 
Oudshoorn memorial, om 12.00 rij-
den de nieuwelingen en hier zal 
Stijn Ruijter gebrand zijn om een 
goede uitslag neer te zetten. Om 
13.30 uur rijden de amateurs/sport-
klasse en hier zullen veel UWTC en 
regiorenners aan meedoen. De dag 
wordt om 15.00 uur afgesloten met 
een wedstrijd voor junioren.

Roy Zwaneveld 
Pupil van de Week

Aalsmeer - Mijdrecht - Roy Zwa-
neveld was afgelopen zaterdag de 
eerste pupil van de week. Hij be-
leefde de seizoen opening van Ar-
gon vanuit de dug out. Ik ben 10 
jaar oud vertelt Roy en toen ik heel 
klein was ging ik altijd al naar Ar-
gon om naar mijn grote broer Jor-
dy te kijken. Voetbal heeft hij al-
tijd al geweldig gevonden en op 5 
jarige leeftijd werd hij lid van Ar-
gon en speelde hij op zondag bij 

de mini’s, de Uefa Cup en later bij 
de Champions League. Daarna ging 
hij over naar de F2. Afgelopen sei-
zoen speelde Roy in de E4 en ko-
mend seizoen maakt hij deel uit van 
de E3. Roy vond het fantastisch om 
met het eerste de warming up mee 
te maken, het veld op te lopen, de 
aftrap te doen en in de rust een bal-
letje te trappen. Ooit hoopt hij zelf 
nog een keer in het eerste te spelen. 
Foto: sportinbeeld.com

Legmeervogels komen fysiek te 
kort tegen FC Aalsmeer zaterdag
Uithoorn - De eerste bekerwed-
strijd van dit seizoen die tussen Leg-
meervogels zo.1 en Aalsmeer za.1 is 
niet geworden waar de vele aanwe-
zige aanhangers van Legmeervo-
gels op hadden gehoopt. Namelijk 
een winstpartij van Legmeervogels 
tegen buurman de FC Aalsmeer.
Legmeervogels beginnen goed aan 
het duel. Weet elkaar goed te vinden 
en is dan ook meer op de Aalsmeer 
helft te vinden als Aalsmeer op de 
helft van Legmeervogels. Dit goe-
de spel wordt beloond in de 8ste 
minuut als Joey Sack over de volle 
breedte van het veld Stefan Tiche-
laar weet te bereiken. Deze plukt 
de bal met een simpele voetbewe-
ging uit de lucht en met een be-
weging zet hij zijn directe tegen-
stander te kijk. Bereikt vervolgens 
de achterlijn en levert een strak-
ke voorzet af bij de mee opgeko-
men Lulinho Martins geeft de doel-
man van FC Aalsmeer, Nick van der 
Wiel het nakijken en Legmeervo-
gels leidt met 1-0. 15 minuten later 
is de stand weer in evenwicht. Een 
hoekschop van FC Aalsmeer komt 
met veel geluk op het hoofd van Bu-
rak Sitil. Deze brengt de bal weer in 
het doelgebied en als dan de doel-
man van Legmeervogels Rahim Gök 
en een verdediger elkaar dusdanig 
in de weglopen is het voor Lilinho 
Martins heel eenvoudig om de ge-

lijkmaker te score. 1-1. Na deze tref-
fer wordt het duel wat steviger, niet 
gemeen maar gewoon stevig. En 
daar heeft Legmeervogels het moei-
lijk mee. In het restant van de eerste 
45 minuten zakt Legmeervogels te-
rug en laat het een beetje afweten. 
Vooral in de persoonlijke duels. De 
ruststand is ondanks verwoede po-
gingen van de gasten gewoon 1-1. 

Net begonnen
De 2e helft is nog maar net begon-
nen of Mels bos krijgt de kans om 
Legmeervogels op voorsprong te 
zetten maar helaas voor hem en 
supporters van Legmeervogels be-
land de bal net aan de voor Leg-
meervogels verkeerde kant van het 
doel. Dit is zo als later zou blijken 
de enige echte scoringskans in de 
2e helft van Legmeervogels. De 2e 
helft is minder als de eerste 45 mi-
nuten. Legmeervogels verzuimd om 
net al de FC Aalsmeer er eens stevig 
in te gaan. Veel duels worden dan 
ook verloren. Je weet als je een du-
el aangaat je er voor de volle 100% 
in moet gaan anders verlies je ge-
woon het duel. Bij de gasten wa-
ren de spelers ook even wat slim-
mer in het mee krijgen van een vrije 
trap. Legmeervogels zullen straks in 
de competitie uit een ander vaatje 
moeten tappen wat betreft de hard-
heid en de slimmigheden. 

Als je dan in de 68ste minuut Epi 
Kraemer in alle rust een bal laat 
aannemen om hem vervolgens niets 
in de weg te leggen kan hij eenvou-
dig uithalen en verdwijnt de bal in 
het Legmeervogels doel 1-2 is het 
dan. In de tijd die dan nog over is 
probeert Legmeervogels nog wel 
de gelijkmaker te score maar het 
is net of de echte overtuiging ont-
breekt. Er is wat hardheid en slim-
heid betreft nog veel werk aan de 
winkel voor trainer Jack Honsbeek. 
De eindstand van deze 1ste beker-
wedstrijd is 1-2 in het voordeel van 
de FC Aalsmeer. Naast deze wed-
strijd stond ook op het programma 

DOSR tegen CSW. deze wedstrijd is 
met 4-2 gewonnen door CSW. Het 
vervolgprogramma voor Legmeer-
vogels is op woensdag 24 augus-
tus om 20.00 uur (is verlaat) thuis 
tegen DOSR. de laatste bekerwed-
strijd is op zaterdag 27 augustus om 
14.30 uur in Wilnis tegen de zater-
dag 1 van SCW. 

Twee
Legmeervogels 2 moest het zondag 
21 augustus 2016 opnemen tegen 
Zeeburgia 2. Helaas de kunstgras-
velden konden het vele, vele wa-
ter niet aan. Het veld begon te bol-
len en de velden liepen helemaal 
vol. Hopelijk kan er donderdag 25 
augustus om 19.30 uur, sportpark 
Randhoorn wel gespeeld worden 
tegen Abcoude zondag 2. De ande-
re poule wedstrijd voor de zondag 2 
is een uitduel op zondag 28 augus-
tus om 11.00 uur tegen Roda’23.

Vinkeveen - Volgende week start 
het nieuwe bridgeseizoen! Er is nog 
plaats voor nieuwe leden, zowel 
voor paren als voor bridgers zonder 
partner. In het laatste geval doen wij 
ons best u te helpen. Het is ook mo-
gelijk een aantal keren mee te doen 
om kennis te maken en de sfeer te 
proeven. De Bridgeboei is een heel 
gezellige vereniging, waar in ont-
spannen sfeer in twee lijnen wordt 
gebridged, afhankelijk van de sterk-
te van de spelers. Naast het brid-
gen wordt veel waarde gehecht aan 

De bridgeboei de gezelligheid. Naast zes volledi-
ge competitieavonden van elk zes 
avonden wordt als extraatje een 
super leuke en bijzonder lekke-
re Kerst-diner-drive georganiseerd. 
Donderdag 1 september is de eerste 
speelavond van de nieuwe compe-
titie in dorpshuis “De Boei” te Vin-
keveen. We beginnen precies om 
19.45 uur, dus graag tijdig aanwezig 
zijn. Per avond spelen we zes ron-
den van vier spellen met een kor-
te pauze na de 3e ronde. Meer in-
formatie en aanmelding bij Bep 
Schumacher, secretaris (tel: 0297-
241562) of bij Thijs van der Meulen, 
voorzitter (tel: 0297-242260)
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