
Geen krant?
0297-581698

KORT NIEUWS:

Montmartre
Wilnis - Vanwege het grote suc-
ces van vorig jaar wordt tijdens 
de Najaarsmarkt in de dorpskern 
van Wilnis op zaterdag 9 sep-
tember 2017 weer het kunste-
naarsplein georganiseerd. Lokale 
(amateur)kunstenaars tonen wat 
hun creativiteit en inspiratie kan 
voortbrengen. Inmiddels hebben 
zich al 10 deelnemers aangemeld 
waaronder Alex Stempels, Lique 
Creations, Resi van Zijl en Ali-
ze Engel. Natuurlijk is Atelier De 
Kromme Mijdrecht aanwezig om 
u te vertellen over hun cursus-
aanbod en workshops. Wilt u uw 
werk laten zien? Meld u dan aan 
via info@najaarsmarktwilnis.nl.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Gemeente Uithoorn

TV-KNALLER
LAAGSTE PRIJS

VAN NEDERLAND!

TV-KNALLER
LAAGSTE PRIJS

TV-KNALLER
NERGENS GOEDKOPER!

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 2 september 2017.

TV-KNALLERTV-KNALLERTV-KNALLER 22’’56 cm

FULL HD LED TV 
22PFS4232/12 

229,-229,-

169-,
Expert Mijdrecht
Bozenhoven 19d, (0297) 286845
    facebook.com/expertmijdrecht

Expert Hassing
Adm. Tromplaan 65-67, (0297) 563585

www.expert.nl/uithoorn

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
 25 locaties - openingstijden: 12-17 uur

kunstrouteaalsmeer.nl

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

Lezen, ontmoeten 

en leren in de 

bibliotheek
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omg. Burg. Kootlaan, Sportlaan (465 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: Omg. Burg. Kootlaan, Sportlaan (465 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Vinkeveen - De afgelopen maan-
den is het nieuwe Stichtingsbe-
stuur van Museum De Ronde Ve-
nen achter de schermen druk be-
zig geweest met de randvoorwaar-
den voor een nieuw te bouwen mu-
seum op het terrein van Jachthaven 
Borger. Inmiddels zijn alle overwe-
gingen en plannen voor een nieuw 
museum zo ver gevorderd, dat een 
aantal schetsen aan alle geïnteres-
seerden getoond kunnen worden. 

Het Stichtingsbestuur nodigt alle 
belangstellenden uit voor de pre-
sentatie van de nieuwbouwplannen 
van Museum De Ronde Venen. De-
ze worden gepresenteerd in de gro-
te loods op het terrein van Jachtha-
ven Borger. Dit gebeurt op zaterdag 
9 september 2017, op de eerste dag 
van Open Monumentendag, tussen 
10 en 16 uur. Leden van het bestuur 
zullen aanwezig zijn om de plannen 
toe te lichten.

Nieuwbouwplannen 
Museum De Ronde Venen

Mijdrecht - Het college van Bur-
gemeester en Wethouders van De 
Ronde Venen heeft ingestemd met 
de projectomgevingsvergunning 
voor het woonzorgcomplex aan de 
Dorpsstraat 75 in Mijdrecht. Op de-
ze locatie, bekend als het voorma-
lige terrein van Nieuw Avondlicht, 
wordt een nieuwe zorginstelling ge-
realiseerd: de Zonnehof. Dit com-
plex bestaat uit 29 zorgappartemen-

ten en 45 verpleegplekken. Tegen 
het bouwplan voor De Zonnehof 
zijn 27 zienswijzen ingediend. Naast 
opmerkingen over onder meer de 
situering van de nieuwbouw en de 
hoogte van het pand, had een groot 
deel van de zienswijzen betrekking 
op de parkeergelegenheid in het 
centrum. Naar aanleiding van de-
ze zienswijzen heeft de gemeen-
te in samenspraak met initiatief-

nemers van het project afgespro-
ken in totaal 41 parkeerplaatsen 
aan te leggen, dertien meer dan in 
het oorspronkelijke plan. Dit aantal 
is in overeenstemming met de ge-
meentelijke parkeernorm. De indie-
ners van de zienswijzen zijn over 
deze aanpassing persoonlijk geïn-
formeerd. Het besluit tot verlening 
van de vergunning ligt tot en met 15 
september 2017 ter inzage.

Realisatie woonzorgcomplex 
De Zonnehof stap dichterbij

Uithoorn - De Speel Mee week is 
al sinds jaar en dag een leuke ac-
tiviteiten week, geheel draaiend op 
vrijwilligers en sponsoring van lo-
kale bedrijven zoals bv Jos van den 
Berg,Sigma Coatings Uithoorn en 
Cafetaria Friends. Tijdens de week 
van maandag 28 augustus t/m vrij-
dag 1 september kunnen kinderen 
van 6 t/m 12 jaar voor een klein be-
drag super leuke activiteiten doen. 
Het programma van dit jaar is als 
volgt: 

Maandag 28 augustus 
De week begint met een dag vol 

super lessen bij Dance Centre Uit-
hoorn, waar onder andere hiphop-
les wordt gegeven, maar ook een 
leuke workshop theater! Daar houdt 
het echter niet bij op, want er is ook 
nog een grote speurtocht door Uit-
hoorn, waar het winnende team een 
heuse prijs kan winnen. 

Dinsdag 29 en woensdag 
30 augustus
Op de dinsdag en woensdag is er 
zoals vanouds het huttenbouwen en 
het creatief. Deze twee dagen mo-
gen de kinderen in groepjes een ei-
gen huttendorp bouwen en die op 

Speelweek Uithoorn start 
maandag a.s.

woensdag ook versieren. Woens-
dagmiddag wordt er ook bekend 
gemaakt wie de mooiste, stevigste 
of meest fantasierijke hut heeft ge-
maakt. De makers van deze hutten 
ontvangen een leuk aandenken!

Dit jaar staat het creatief in het te-
ken dier en natuur, waar onder an-
dere sleutelhangers en bloembak-
ken worden gemaakt en houten 
dieren worden versierd met foam-
klei. 

Donderdag 31 augustus 
Bijna iedereen die in Uithoorn 
woont heeft wel eens meegedaan 
aan Poldersport in De Kwakel. Een 
dagje lekker sportief over touwlad-
ders klimmen, maar oppassen dat 
je niet in de sloot beland. Er is een 
Club Survival en een Zeskamp voor 
de kinderen vanaf 8 jaar die dag 
en de kinderen worden in groepjes 
verdeeld.

Vrijdag 1 september
De laatste dag van de Speel Mee 
week sluiten we zoals elk jaar af 
met de befaamde kinderkermis. Op 
deze dag kunnen de kinderen mee-
doen aan allemaal kleine kermisat-
tracties waarbij ook echte prijzen 
vallen te winnen. Denk hierbij aan 
touwtrekken, schminken, blikgooi-
en, hengelen, springkussen, sing-
along en nog veel! Zijn uw kinde-
ren nog niet ingeschreven, wees er 
dan snel bij. Er zijn nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. In-
schrijven kan via onze website ht-
tp://speelmeeuithoorn.nl Vanaf 20 
augustus zijn de kosten 6 euro per 
kind per dag. 

Uithoorn - Bij het chemische be-
drijf Rütgers aan de Amsteldijk-
Noord in Uithoorn is maandag-
avond brand uitgebroken. Vroe-
ger heette het Nevcin, oftewel in de 
volksmond de Cindu, waar in 1992 
een dodelijke explosie plaatsvond. 
De brand woede in dezelfde pro-
cesinstallatie als waar het incident 
zich in 1992 afspeelde. Daarom was 
de paniek even groot. Het bedrijf 
werd volledig ontruimd. De brand-
weer bestreed met speciale blus-
technieken de brand. Ook werd er 

een schuimblusvoertuig uit Amstel-
veen bij geroepen, welke stand by 
stond. Binnen enkele uren was de 
brand onder controle en nam de be-
drijfsbrandweer het over. 
Er was sprake van brand in een fi l-
terinstallatie. Deze is met behulp 
van het Cobra Cutter systeem ge-
blust. Dit speciale blussysteem kan 
onder hoge druk door muren blus-
sen. Door snel ingrijpen van de 
brandweer is erger voorkomen. Er 
is geen sprake van gevaar geweest 
voor de omgeving.

Even paniek bij brand 
chemisch bedrijf Rutgers

Schoonmaker 
ongewenst

Uithoorn - Op dinsdag 15 au-
gustus om kwart voor elf in de 
avond zagen agenten een man 
lopen in een bedrijf in de Prinses 
Christinalaan. De agenten zijn 
poolshoogte gaan nemen. De 
man verklaarde de schoonmaker 
te zijn. Er is om zijn papieren ge-
vraagd, maar deze verklaarde hij 
niet bij zich te hebben. Bij nader 
onderzoek bleek de 46-jarige 
man te boek te staan als onge-
wenste vreemdeling. Hij is aan-
gehouden en overgedragen aan 
de Vreemdelingendienst. 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
OPLAGE: 15.800
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
OPLAGE: 14.900

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: Nel van der Pol

Correspondent: André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

130e 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 worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.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

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

INFORMATIEF

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Expositie 
We hebben een prachtig nieu-
we expositie hangen in de gan-
gen van de Bilderdijkhof. Het zijn 
afbeeldingen die ingekleurd zijn 
door deelnemers van ons knip- en 
kleurcafé. Vrijwilliger Wilma heeft 
90 tekeningen ingelijst dus kom 
een keertje langs om deze verras-
sende kunst te bekijken. De teke-
ningen zijn ook te koop voor een 
klein bedragje.

Bingo
Op vrijdag 25 augustus organise-
ren onze vrijwilligers weer een ge-
zellige bingo. De zaal is om 13.30 
uur open en om 14.00 uur gaan we 
beginnen. Er zijn weer mooie prijs-

jes te winnen! De entree bedraagt 
2,50 euro. U krijgt dan een kopje 
koffie of thee met wat lekkers er-
bij en na afloop een glaasje bowl. 
Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij 
de beheerder.

De cursussen 
Stoelyoga, meer bewegen voor ou-
deren, volksdansen en stoelhonk-
bal gaan weer van start in de 1e 
week van september. Inschrijven 
kan nog! Vita restaurant: In de zo-
merperiode gaan we gewoon door 
met het verstrekken van een war-
me maaltijd, verzorgd door cate-
ringbedrijf ’t Oventje, op de maan-
dag, woensdag en vrijdag om 12 
uur. Een maaltijd kost 6,- euro. 

Rommelmarkt
Vinkeveen - Zaterdag 26 augustus 
is er aan de Herenweg 207 in Vinke-
veen weer een echte rommelmarkt! 
Deze wordt georganiseerd door de 
Hervormde Gemeente op het ter-
rein naast de kerk ter hoogte van 
de Baambrugse Zuwe. Naast allerlei 
gebruikte spullen zijn er ook bloe-
men en planten, enveloppe trekken, 
een kraam met elektrische appara-
ten en het nodige voor de inwendi-
ge mens. Er worden poffertjes ge-

bakken, hamburgers en binnen is 
een theetuin met koffie en heer-
lijk eigengemaakt gebak. Binnen 
zijn ook kleinmeubelen en boeken. 
De verskraam was een succes vo-
rig jaar en zal er ook dit jaar weer 
zijn met eigen gemaakt gebak, fruit, 
kaas en eieren, en onze stroopwa-
fels uit Gouda die we altijd in het 
voorjaar verkopen! Nieuw is de ca-
deaukraam met leuke cadeautjes 
voor een klein prijsje.

NVVH opend haar seizoen
De Ronde Venen - Op 30 augus-
tus opent NVVH-Vrouwennetwerk, 
afdeling De Ronde Venen, het nieu-
we seizoen. U bent van harte wel-
kom om 10.00 uur in Willisstee in 
Wilnis. Op deze ochtend is er een 
lezing door drogist Jan Stouthart uit 
Woerden, over E-nummers en toe-
voegingen. U kunt dan kennis ma-
ken met onze vereniging en ons uit-
gebreide programma van activitei-
ten. Ons programma is zeer geva-
rieerd: zo is er een rondleiding in 

Amsterdam door de Diamanten-
buurt, het Grachtenhuis van Brie-
nen en het Jac. Thijssenpark in Am-
stelveen. Wij hebben een excursie 
naar Radio Kootwijk en naar Enk-
huizen naar het Zuiderzeemuse-
um. Ook zijn er verschillende lezin-
gen, bijv. over Daklozen, de Voed-
selbank, muziek en cultuur uit de 
jaren 1960 en onze burgemees-
ter Dhr. Divendal zal een lezing 
houden op 8 maart: Internationale 
Vrouwendag.

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn
Uithoorn - Het nieuwe seizoen is 
weer geopend en de zaterdagse 
postzegelruilbeurs van de Filatelis-
ten Vereniging Uithoorn wordt weer 
gehouden op zaterdag 2 september 
en u bent van harte welkom. En er 
zijn altijd leden van de Filatelisten 
Vereniging aanwezig, bij wie u in-
formatie kunt inwinnen over het ver-
zamelen van postzegels. Ook is er 
de mogelijkheid om advies te vra-

gen over de waarde en het verkopen 
van uw verzameling. De vertrouw-
de handelaren zijn weer  aanwezig, 
waarbij u de benodigde postzegels 
kunt aanschaffen. Ook zijn er de 
stuiverboeken, dat zijn insteekboe-
ken met postzegels, waar je zegels 
uit mag nemen voor 1 stuiver per 
stuk. De ruilbeurs is open van 10.00 
tot 14.00 uur. Het adres is Wijksteun-
punt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Engels en Frans
Regio - Half september starten er 
weer nieuwe cursussen Engels en 
Frans.Heeft u altijd al Frans of En-
gels willen leren of wilt u uw ken-
nis uitbreiden? Er zijn vele moge-
lijkheden zowel voor beginners als 
voor gevorderden. Er wordt gewerkt 
in kleine groepen , minimaal 3 deel-
nemers, maar u kunt ook privéles-

sen nemen, zowel overdag als 's 
avonds. Alles lessen worden aange-
boden per 10 lessen van 1 uur en 
kosten 90,- euro. Na deze 10 les-
sen kunt u weer 10 lessen nemen 
voor een vervolgcursus. Voor in-
lichtingen en opgeven kunt u bel-
len naar Carolyn van Es - Smith  
tel. 0297-364398
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Het weerHet weer

Weer zo’n 
septembermaand als 
vorig jaar?
Vanaf begin juli zijn we weer in 
een typisch Hollandse zomer be-
land met veel wisselvalligheid, 
juist op een moment dat het me-
rendeel van Nederland vakantie 
had. We telden in Mijdrecht de-
ze maand 21 neerslagdagen die 
totaal 174 mm water opleverden. 
Normaal voor juli is ongeveer 70 
mm. Maar het kan nog natter. In 
juli 2007 viel hier 189 mm en een 
jaar later, in juli 2008, niet minder 
dan 204 mm. Met de temperatuur 
was niks mis mee. Op twee dagen 
na wist het kwik in de hooimaand 
iedere dag tot boven de 20 gra-
den te stijgen, dat zijn zogenaam-
de warme dagen. Ook augustus is 
met warme dagen blijven strooi-
en, maar de regen was zo nu en 
dan toch een hinderlijke spelbre-
ker. Het is niet uitgesloten dat wij 
in september of begin oktober 
nog een periode van warm stabiel 
zomerweer krijgen, waarbij zo-
merse temperaturen mogelijk zijn. 
Dit heeft te maken met de zich in 
deze tijd wijzigende temperatuur-
verhouding tussen land en zee. 
Vorig jaar beleefden we een zo-
merse septembermaand met in 
Mijdrecht liefst 3 tropische dagen. 
De absolute topper viel op 13 sep-
tember met een maximum tempe-
ratuur in Mijdrecht van 32,9 gr.C. 
Het Noord-Brabantse Gilze-Rij-
en en Eindhoven waren nog een 
fractie warmer met 33,1 gr.C. Een 
van de minder bekende apostelen 
is Sint Bartolomeüs, ook wel Sint 
Batel genoemd, wiens naamdag 
morgen, 24 augustus, wordt ge-
vierd. Die dag kan bepalend zijn 
hoe de herfst wordt: “Sint Bartel 
warm en schoon, dan draagt de 
herfst een gouden kroon”.

Weerverschillen 
tussen eilanden en 
vasteland
Zo’n 3 à 4 keer in het jaar bezoek 
ik het Waddeneiland Texel. Wat 
mij weer iedere keer opvalt in het 
voorjaar is dat het eiland een ach-
terstand heeft in groei en bloei 
van soms wel een paar weken, 
vergeleken met Midden-Neder-
land. Je mag hier niet spreken van 
een apart klimaat van de Wadden-
eilanden, maar wel van weerele-
menten, die � ink kunnen afwijken 
van het vasteland. En dan hebben 
we het over temperatuur, zon, 
wind en regen. Nederland heeft 
een zeeklimaat, dat in het noord-
westen uitgesprokener is dan in 
het binnenland. “Op de Wadden-
eilanden enkele graden lager “ 
lees of hoor je nog wel eens in een 
weerpraatje. Geen wonder, de ei-
landen worden aan beide kanten 
door koude zeeën omspoeld en 
dat drukt de temperatuur. In de 

afgelopen mei- en junimaand be-
droeg het verschil met Oost-Bra-
bant en Zuid-Limburg precies 5 
graden. Meestal is het verschil in 
het warme jaargetijde wat lager: 
2 à 3 graden. Aanzienlijk frissere 
zomers dus op de Waddeneilan-
den. Wat vooral opvalt is dat het 
hier stevig waait. Dat komt door-
dat de Waddeneilanden betrekke-
lijk dichtbij de Atlantische depres-
sieroutes liggen. De overheersen-
de wind is west-zuidwest, waar-
door deze door niets wordt af-
geremd. Jaarlijks waait het op de 
Wadden op gemiddeld 192 da-
gen vrij krachtig (5B), op 94 da-
gen krachtig (6B), op 34 dagen 
hard (B) en op 7 dagen stormach-
tig of meer. Kijk eens wat een ver-
schil met Twenthe tegen de Duit-
se grens: op 43 dagen 5B, op 7 da-
gen 6B en geen hogere regulie-
re windkracht vanaf 7B. Heel wat 
beter scoren de Waddeneilanden 
op het gebied van zonneschijn. 
Ze behoren zelfs tot de zonnig-
ste gebieden van Nederland. Jaar-
lijks schijnt de zon hier gemiddeld 
1649 uren. In Twenthe komt men 
niet verder dan 1443 uren, een 
verschil van ruim 200 uren. Wel-
iswaar is de temperatuur lager 
en staat er vaak een � inke wind, 
daar staat tegenover dat men hier 
‘s zomers de meeste zon heeft; de 
drie zomermaanden tellen hier 
684 uren zon, terwijl Twenthe het 
met 546 uren moet doen. Voor-
al de sterke westenwinden slagen 
er nogal eens in een wolkendek 
langs de kust open te breken of 
te houden. En dan zie je dat juist 
landinwaarts wolken ontstaan 
door verwarming van het aardop-
pervlak door de zon. Dit verklaart 
voor een groot deel het lagere 
aantal uren zon van landinwaarts 
gelegen plaatsen. De wolken die 
na enige tijd zich achter de kust 
vormen, zijn doorgaans gerang-
schikt in straten, hetgeen fraai 
te zien is op satellietfoto’s. Op de 
Waddeneilanden is de voorzomer 
aanmerkelijk droger dan de nazo-
mer. De Waddeneilanden komen 
bij een onstabiel weertype met 
luchtaanvoer uit het zuidwesten 
tot westzuidwesten, dus afwisse-
lend over water en (ei)and, er in 
de regel goed vanaf. Klaarblijkelijk 
is dit land-watertraject voor bui-
en geen geschikte “broedplaats”. 
Vooral bij een noordwestelijke 
trekrichting vangen de eilanden 
de eerste stoot op , vallen er talrij-
ke buien, soms vergezeld van on-
weer. De neerslag neemt alsmaar 
toe met het vorderen van het jaar. 
Van 40 à 50 mm in mei en juni, tot 
60 mm in juli en augustus.. In sep-
tember en oktober is de maande-
lijkse neerslag op de Waddenei-
landen al opgelopen tot 90 mm, 
maar dan is de zomervakantie al 
lang voorbij.                 

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

Paul Dekkers

Alweer de negende 
streekmarkt Uithoorn 
Uithoorn -  Zaterdag 9 september 
wordt er in Uithoorn weer de jaarlijks 
terugkerende Streekmarkt. De markt 
biedt biologische producten van het 
land aan, maar ook vele ambachtelij-
ke producten uit de regio of een iets-
je verder. Op deze streekmarkt zijn 
te vinden; groenten, fruit, zuivel, ho-
ning, Italiaanse en Griekse olijfolie, 
prachtige bloembollen, vis, Italiaan-
se vleeswaren & kazen, bijzonder 
brood/broodjes, delicatessen van 
wilde ganzen, natuurvoeding, ande-
re gezonde natuurlijke lekkernijen, 
de heerlijke ballen van Madame Co-
cos:  ter plaatse gemaakt met cocos 
of chocolade, een van de vaste deel-
nemers is de Uithoornse bierbrou-
werij "de Schans" met haar eigen ge-
brouwen heerlijke biertjes  proeven? 
Je kunt ook een eau de vie of distil-
laat van Keuris proberen, lekker even 

uitrusten met een heerlijk Frans hap-
je/worstje aan de Citroën bus "Sou-
venir de France", de groengroep van 
Uithoorn/De Kwakel ook altijd pre-
sent, veel groen op de kraam en in-
fo over natuur, duurzaamheid en mi-
lieu, de Woodpeckers laten zien wat 
je allemaal van hout kan maken met 
hun eigen workshop, bewust Am-
stelland met info over gezondheid, 
welzijn en duurzaamheid, je kunt 
nog even je bloedsuiker laten chec-
ken, is hij goed of moet er wellicht 
nog even een verder onderzoekje 
gedaan worden, heel belangrijk. De 
kraamhouders vertellen natuurlijk 
heel graag over hun producten en 
kinderen kunnen zich laten schmin-
ken. U bent van harte welkom op za-
terdag 9 september a.s. tussen 11.00 
uur en 16.00 uur op het Amstelplein 
in Uithoorn.

40, 50 en 60 plussers 
leren muziekinstrument 
Uithoorn - Muziekvereninging KnA 
organiseerde al projecten met ba-
sisscholen om jonge kinderen in 
aanraking te brengen met muziek 
maar daarnaast heeft deze aktie-
ve vereniging nog meer ambities: 
dit heeft geleid tot de oprichting 
van de Middelbare Muziek Mees-
ters. Een project om volwassenen 
en ouderen te inspireren om op la-
tere leeftijd nog een instrument te 
leren bespelen of het bespelen van 
een instrument weer op te pakken. 
Hoe vaak hoor je niet iemand zeg-
gen op latere leeftijd: “Goh, het lijkt 
me best leuk om een instrument te 
kunnen spelen, maar helaas heb ik 
dat als kind nooit geleerd.”

Interview
De actieve muziekvereniging is vo-
rig jaar september begonnen met 
dit project en u heeft de laatste 
weken in deze krant de interviews 
kunnen lezen met een aantal van 
de deelnemers. Wat houdt het pro-
ject in? Muziekvereniging KnA cre-
eert voor u de mogelijkheid om 6 
maanden tegen een gereduceerd 
tarief lid te zijn van de vereniging, 
verzorgt indien gewenst het betref-

fende instrument voor u en bege-
leidt en onderhoudt de contacten 
met de betreffende docenten. U 
gaat naast de muzieklessen al vrij 
snel meespelen in het leerlingenor-
kest. Na 6 maanden kunt u dan be-
slissen of u door wilt gaan of niet. 
Het project wordt afgesloten met 
een een gezamenlijk optreden met 
het KnA Orkest.

Informatieavond
Op maandag 4 september is er om 
20.00 uur een informatie-avond in 
het Muziekgebouw aan het Leg-
meerplein in Uithoorn. Tijdens de-
ze avond krijgt u informatie over het 
project maar kunt u zelf ook vragen 
stellen en de verschillende instru-
menten uitproberen. Daarna kunt 
u zich inschrijven voor het project 
met het instrument van uw keu-
ze. Muziekvereniging KnA voorziet 
grotendeels in de benodigde in-
strumenten en deze kunnen tegen 
een zeer laag tarief gehuurd wor-
den. Wellicht kunt u het instrument 
dezelfde avond al meenemen. Meer 
informatie of opgeven voor de in-
formatie-avond? Neem contact op 
met kna.secretariaat@gmail.com
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Anouk Hoogendijk in 
Expeditie Robinson
De Ronde Venen - Anouk Hoog-
endijk, oud inwoonster van De Ron-
de Venen, is dit seizoen deelneem-
ster van expeditie Robinson. Anouk 
kreeg in De Ronde Venen voor-
al bekendheid door haar presta-
ties op voetbalgebied. Via voet-
balvereniging CSW in Wilnis,  Ar-
gon  in Mijdrecht en Legmeervo-
gels in Uithoorn,  belandde ze in 
het vrouwenvoetbal. Hierin speelde 
ze voor Saestum, FC Utrecht, Bris-
tol Academy, Arsenal en uiteinde-
lijk Ajax. Afgelopen seizoen sloot zij 
haar interlandcarrière af (103 inter-
lands) en besloot ze ook bij Ajax te 
stoppen. Haar laatste jaar bij Ajax 
werd bekroond met het landskam-
pioenschap en het winnen van de 
beker. In De Ronde Venen werd 

Anouk ook nog drie keer verko-
zen tot sportvrouw van het jaar.                                                            
Twee dagen na het behalen van de 
Nederlandse beker reisde Anouk af 
naar de Filipijnen voor de opnames 
van Expeditie Robinson. Met vier 
“gewone” Nederlanders en veer-
tien BN-ers werd daar op een on-
bewoond eiland gestreden om uit-
eindelijk als enige over te blijven 
in een loodzware challenge. Anouk 
verzekerde: ‘de beelden die je straks 
voor tv ziet, zijn een geromantiseer-
de versie van de werkelijkheid’. Het 
was een heftig gebeuren en Anouk 
kwam, 8 kilo lichter terug. Hoe lang 
gaat Anouk het volhouden in de ex-
peditie. In 16 afleveringen, vanaf 7 
september 20.30 uur op RTL5 is het 
antwoord te vinden.

Bridgen op het Landje 
met veel Amstelclubleden
Regio - De vakantieperiode zit er 
weer bijna op en 7 september start 
de Amstelbridgeclub weer met de 
competitiebridge. Veel leden heb-
ben echter niet stil gezeten tijdens 
deze zomerstop. Een twintigtal brid-
gers kwam iedere donderdagoch-
tend bij elkaar om gezellig te brid-
gen. Het Schotlandje is hiervoor een 
geweldige locatie. Je kunt daar bij 
mooi weer en niet te veel wind (an-
ders vliegen de kaarten om je oren) 
buiten zitten, maar als het regent 
gewoon binnen. Je speelt midden in 
de groene natuur en tussen de gra-
zende koeien.  Leny v.d. Schot, een 
gedreven ABC-bridgester, zorgde 
ervoor dat hier 12 weken gebridget 
kon worden. En om de beurt hielp 
iemand haar, zodat er niet alleen 
gespeeld kon worden maar ook ge-
luncht. Ook bij de koffie was er altijd 
iets lekkers en rond half twaalf een 
glaasje wijn met zoutjes. Kortom 
voor de niet vakantiegangers was 
dit een heerlijk ontspannen bridge 
uitje. En niet alleen ABC-leden wa-
ren welkom ook leden van andere 

clubs werden uitgenodigd. Om niet 
teveel rekenwerk te hebben werd er 
gewerkt met een eenvoudige pun-
tentelling van 400 punten per ron-
de. De wedstrijdvorm bleef behou-
den en de uitslag was binnen een 
paar minuten bekend. 
31 augustus is echter weer de laat-
ste speelochtend op het landje. Er 
gaat daarna weer gebridget wor-
den in het Buurtnest. Helaas is door 
diverse omstandigheden het aan-
tal leden wat gedaald. Bridgers die 
een gezellige club met een heel 
ontspannen sfeer zoeken en don-
derdagochtend willen bridgen, kom 
een keer meespelen en word lid van 
de Amstelbridgeclub. Er wordt ge-
speeld in twee lijnen en iedereen 
helpt elkaar. Een arbiter is dan ook 
nooit nodig bij deze club.
Je kunt je opgeven bij onze se-
cretaris Greetje Stolwijk tel.: 0297-
563901.
Graag tot ziens en alle ABC-spelers 
tot donderdag 7 september in het 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan te Uithoorn.

Gratis leren bridgen bij de BVU
Uithoorn - Al eens overwogen om 
het bridgen onder de knie te krijgen, 
hak dan nu de knoop door! Bridge-
vereniging Uithoorn (BVU) biedt per 
september de mogelijkheid om we-
kelijks gratis lessen te volgen voor 
o.a. beginners of thuisbridgers en ze 
klaar te stomen voor het bridgen in 
clubverband.
In gemiddeld 15 lessen (lessen 
van ca. 3 uur) worden deelnemers 
in groepen van 4 personen (dat is 
1 bridgetafel, dus privéles) bekend 
gemaakt met het bridgespel. Na het 
volgen van de lessen zijn de deel-

nemers in staat om met gelijkwaar-
dige tegenstanders aan de weke-
lijkse clubavonden deel te nemen.
De lessen vinden plaats in Uit-
hoorn in huiselijke sfeer (in over-
leg op dinsdagmiddag/-avond of 
woensdagmiddag/-avond) onder 
leiding van Hans Wagenvoort.

Belangstelling?
Neem dan voor aanmelding of na-
dere informatie contact op met 
Hans Wagenvoort bereikbaar onder 
tel.: 06-53 368 948 of via zijn e-mail: 
wagenvoorthans@gmail.com.

Heerenlux Verven sponsor 
Biljartclub de Merel
De Ronde Venen - Heerenlux Ver-
ven onderdeel van Coating Group 
Holland B.V. zal ook 2017-2018 de 
hoofdsponsor zijn van Biljart Club 
de Merel uit Vinkeveen. B.J.C. de 
Merel/Heerenlux zal de naam ook 
dragen op haar kleding tijdens De 
Ronde Venen competitie en op de 
club-avonden, de Merel bestaat op 
dit moment uit 30 leden en kan er 
nog wel wat leden bij hebben, zo-
wel heren als dames zijn van harte 
welkom, de speelavond is op dins-
dag en de aanvang van de avonden 
is 20.00 uur en we starten op dins-

dag 29 augustus met de competi-
tie voor meer informatie kan u zich 
wenden naar Café de Merel,  Arken-
park MUR 43, 3645 EH  Vinkeveen, 
tel. 0297-263562 of 0647944950 of 
0647944949 of E-mail thcw@xs4all.
nl.
Komt de dinsdagavond u niet gele-
gen dan kunt u zich ook op de don-
derdagavond club DIO melden voor 
het spelen van competitie die gaan 
starten op donderdag 24 augustus 
de aanvang zal 19.30 uur zijn ook in 
Café de Merel met het zelfde adres 
zoals hierboven.

Hertha JO13/7 alsnog
clubkampioen 2016-2017

Vinkeveen - Het einde van de com-
petitie was voor de jongens niet 
slecht te noemen door de 2 de  
plaats in te neme, maar de  kans 
om Kampioen te worden was nog 
mogelijk indien de goed spelend 
team uit Austerlitz de laatste wed-
strijd zou winnen van club uit Vee-

nendaal.  Ehter door diverse rede-
nen  is deze wedstrijd niet gespeeld 
en zijn de punten uiteindelijk even-
redig verdeeld met ieder een punt. 
Voor Austerlitz onvoldoende om 
zich kampioen te noemen, maar 
voor de jongens van Hertha genoeg 
om zich alsnog Kampioen te mogen 

Kom naar de Hertha 
voetbal-vriendinnendag
Vinkeveen - Je kan het haast  niet 
gemist hebben: het gaat heel erg 
goed met het damesvoetbal in Ne-
derland. We zijn zelfs Europees 
kampioen geworden! Ook bij Hert-
ha uit Vinkeveen bereikt het mei-
denvoetbal een steeds hoger ni-
veau. Maar bovenal wil Hertha de 
leukste club van de Ronde Venen 
zijn en dat geldt zeker ook voor het 
meisjesvoetbal. In iedere jeugdcate-
gorie heeft SV Hertha tegenwoordig 
tenminste 1 team en de meiden be-
leven ieder zaterdag een hoop ple-
zier in Vinkeveen. Bovendien wordt 
er behoorlijk goed gevoetbald. De 
teams voor de meisjes ‘onder 9’ en 

‘onder 11’ zijn echter nog wel op 
zoek naar een paar speelsters. Dus 
mocht je van plan zijn om misschien 
te gaan voetballen, kom dan zeker 
naar Hertha! 
Wil je het eens uitproberen? Op za-
terdag 9 september organiseert SV 
Hertha om 14:00 een voetbal-vrien-
dinnendag voor meisjes van onder 
11 en onder 9. Met leuke clinics , 
voetbalspelletjes, een wedstrijd-
je en natuurlijk een lekker hapje en 
drankje. Wil je je aanmelden daar-
voor, of meteen lid worden? Neem 
dan contact op met onze voorzitter 
Michel Klinkhamer: mklinkhamer@
hertha.nl.

Twee zeventigers bij Zomerbridge
Uithoorn - Er werd op deze elf-
de avond zomerbridge hoog ge-
scoord. Zowel in de C als D- lijn 
passeerden respectievelijk Rie Be-
zuyen & Gerbrand Nigtevegt met 
71,25 en Richard Morssink & Hen-
ny van Nieuwkerk met 70,94% deze 
drempel, goed voor eeuwige brid-
geroem! Op twee in de C eindigden 
Anton Berkelaar & Wim Röling met  
52,50% en de derde plek werd ge-
deeld door Huub Kamp & Ger van 
Praag en Ria Wezenberg & Die-
ny Verhoeff met 51,67%. De top vijf 
werd afgesloten door eveneens een 
dubbel. Wil Bunnik & Corry Twaalf-
hoven en Bart Gulick & Thijs van 
der Meulen haalden 51,25% bin-
nen en bleven zo dus net als hun di-
recte voorgangers op eerbiedige af-
stand van het top duo. Ook in de D-
lijn was het verschil met de nummer 
één behoorlijk groot. Map Kleingeld 
& Frans Schuller kwamen als twee-
de met 57,39% door, gevolgd door 
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt 
met 52,60%. Op vier viel de laatste 
score boven de streep van goed en 
minder goed, behaald door Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers met 
50,83%. Voor de anderen waren er 
toen niet genoeg procenten meer 
over om lang te onthouden. In de B- 
lijn zegevierden Mieke van den Ak-

ker & Lijnie Timmer met 59,03%. De 
strijd om de wijn is hier gewoonte-
getrouw op zijn hevigst gezien het 
verschil tussen één en vijf van min-
der dan 5%. Op twee finishten Bep 
de Jong & Carla Kosters met 58,33% 
met en op drie Lia van Kessel & 
Thea Twaalfhoven met 57,64% zon-
der wijn. Tineke Schreurs & René de 
Jong waren Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman weer eens te 
slim af door hun 56,60% als vierde 
tegen over de 54,17% van laatst ge-
noemden. In de A-lijn ging de eer 
deze keer naar André van Herel & 
Karel Scheeres die met 62,92% om 
60% precies, Jan de Jong & Theo 
Klijn af troefden. Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter werden der-
de met 56,67% en Johan Le Febre & 
Wim Slijkoord kwamen met 54,58% 
als vierde door. Joop van Delft & 
Jan Egbers sloten hier het top seg-
ment als vijfde af met 53,75%. Met 
nog twee avonden te gaan maakt u 
nog kans om dit zomerbridge glorie-
vol te kunnen afsluiten. Inschrijven 
bij voorkeur per e-mail: gerdascha-
vemaker@live.nl, of tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal van Dans & Par-
tycentrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. De aanvang is 
om 19.45 uur en de kosten zijn 6 eu-
ro per paar.

VVSB tegen Legmeervogels
Uithoorn - Het is dus gewoon 2e 
Divisie tegen 1ste klasse. Dit klasse 
verschil was dan ook te zien op het 
veld. Daarbij trof VVSB ook een elf-
tal van Legmeervogels dat door het 
vertrek van een aantal basisspelers 
gewoon op zoek moet naar de juiste 
veldbezetting. Nieuwe spelers moe-
ten worden ingepast. De spelwijze is 
wat aangepast en ook daar zal ie-
dereen even aan moeten wennen. 
In de wedstrijd zelf miste Legmeer-
vogels ook wel een beetje de slim-
migheden; shirtje en broekje trek-
ken zo dat de scheidsrechter het 
niet kan waarnemen. Als speler van 
de bezoekers kan je dan boos rich-
ting de scheidsrechter kijken maar 
die heeft die heeft het dan gewoon 
niet gezien. Maar probeer het zelf 
ook eens;broekje/shirtje trekken. 
Op die manier dat het niet te zien is 
voor de scheidsrechter. In de eerste 
helft weet VVSB drie maal te sco-
re. Geen echt uitgespeelde kansen. 
Maar VVSM was gewoon iets feller 
en bewoog ook veel en veel meer, 
ook als zij niet in bal bezit zijn. Ging 
er dan alles mis bij Legmeervogels? 
Zeker niet. 

Moeilijk
Zodra de ploeg van Michel Nok 
agressief ging spelen heeft VVSB 
het zo nu en dan toch wel moei-
lijk. Legmeervogels weten dan uit 
dit soort situaties in balbezit te ko-
men. Maar dan moet je de rust be-
waren. Nu wilde men in veel geval-
len de bal weer te snel spelen met 
als gevolg weer bal verlies. In de 2e 
helft aan beide kanten wisselingen 

van de wacht maar toch wordt ook 
in het 2e bedrijf Legmeervogels niet 
weggespeeld. Ook nu komt VVSB 
wel weer makkelijk aan de treffers. 
Ook in de 2e helft krijgt Legmeer-
vogels wel een paar kleine moge-
lijkheden om te score. Maar ja, dan 
heeft Legmeervogels ook geen ge-
luk en wordt er niet gescoord. Ook 
dit duel is er weer een waarvan je 
als speler wat van hebt kunnen op-
steken; slimmer spelen, agressief 
spelen en de rust bewaren Er is nog 
werk aan de winkel voor Michel Nok 
en zijn assistent Mark Wietsma om 
ervoor te zorgen dat Legmeervogels 
ook in dit seizoen weer een rol kan 
gaan spelen in de 1ste klasse. 

Selectie
Op zondag speelde een deel van de 
selectie dan een uitduel tegen de sv 
Ouderkerk. In dit duel wordt de se-
lectie van Legmeervogels aange-
vuld met een aantal JO19 spelers. 
Deze kunnen in dit soort wedstrij-
den wennen aan een wat hoger ni-
veau. Het gaat in deze klasse ook 
allemaal wat sneller. Al met al was 
het een leuke wedstrijd om naar te 
kijken. Eindstand, als die in de fa-
se van belang is 1-1. Doelpunt Leg-
meervogels, een hele fraaie treffer 
op naam van Dennis Bakker. Aan-
staande zaterdag speelt een deel 
van de selectie een wedstrijd thuis 
op sportpark Randhoorn tegen SV 
Batavia’90. Aanvang van dit duel is 
om 14.00 uur. Op zondag 21 augus-
tus speelt er een deel van de selec-
tie om 12.00 uur uit in Amsterdam 
tegen Zeeburgia.

Kennismaken met Yoga by 
Jo tijdens Open Lesochtend
Wilnis -  Om kennis te maken met 
José Kroon en de yogalessen die 
zij aanbiedt in haar Wilnisse yoga-
studio Yoga by Jo, organiseert zij 
op zaterdag 26 augustus een Open 
Lesochtend. Belangstellenden kun-
nen gratis meedoen met korte les-
sen Hatha Yoga, Power Yoga en de 
nieuwe Yin Yang Yoga. 
Tijdens de Open Lesochtend ver-
zorgt Yoga by Jo introductieles-
sen van steeds een half uur. Daar-
na schenkt zij thee met iets lek-
kers en is er ruimte voor het stel-
len van vragen. De Open Lesoch-
tend start om 8.30 uur met hatha 
yoga, om 9.30 uur volgt yin yang yo-
ga en om 10.30 kunnen belangstel-
lenden aansluiten voor de les power 
yoga. Alle lessen worden gegeven in 
de studio van Yoga by Jo in de Wil-
lisstee. Aanmelden voor deze les-
sen kan via yogabyjo@gmail.com of 
via 06-28065686. Naast het aanbod 

van de reguliere lessen biedt Yoga 
by Jo extra lessen en workshops die 
voor iedereen toegankelijk zijn. De 
eerste Early Morning Yoga staat ge-
pland op 2 september. Verder staan 
de workshops Ontspannen!!!, Yo-
ga en Essentiële Oliën en Ouder & 
Kind yoga op het programma. Data 
en meer informatie staat op de web-
site www.yogabyjo.nl.

noemen.  En ze verdienen het ook 
echt aangezien ze de twee wedstrij-
den tegen Austerlitz  in de compe-
titie met een wedstrijd olle winst en 
een gelijkgespeeld. uitspeelden. De 
huldiging van dit bijzondere kam-
pioensteam zal eerdaags bij het 
nieuw seizoen op de agenda staan!

Bridgevereniging de “De BridgeBoei”
Vinkeveen - Na onze zomerstop 
starten wij op donderdagavond 7 
september a.s. weer met het nieuwe 
bridgeseizoen. We spelen in twee 
lijnen, een A- en een B-lijn. Na zes 

competitie ronden vindt er een pro-
motie en degradatie plaats. Dit is al-
tijd weer een spannend moment. 
Ook houden wij een kerstdrive. We 
zijn een recreatieve en gezellige 

club, waar nog plaats is voor nieuwe 
leden. Vrijblijvend kan men een paar 
maal meespelen. Inlichtingen zijn te 
verkrijgen bij Thijs van der Meulen. 
Tel.: 0297-242260.

Jaarlijkse fietstocht ijsclub Houstreek
De Hoef - Ook dit jaar wordt weer 
de jaarlijkse fietstocht van de ijsclub 
gehouden op zondag 3 september. 
De inschrijving is in de HSV kanti-
ne Schattekerkerweg De Hoef van-
af 11.00 uur en de deelnamekosten 
zijn 3,00.

Bij de stempelpost krijgt u een gratis 
consumptie. De fietstocht is onge-
veer 35 km en loopt door het mooie 
gebied van het groene hart. Deze 
mooie tocht is een mooie gelegen-
heid om de vakantietijd actief af te 
sluiten, tot 3 september.

Leden van kanopolo team Michiel 
de Ruyter zijn klaar voor EK
Uithoorn - Na maandenlang te 
hebben getraind moeten ze zichzelf 
de komende dagen gaan bewijzen. 

Maar liefst achttien leden van Kano- 
en Roeivereniging Michiel de Ruyter 
reizen deze week af naar het Franse 
St. Omer voor het Europees Kampi-

oenschap kanopolo.
Iedere klasse van het EK is stevig 
bezet met MDR-spelers. Bryce Holl-
man, Remko van Vliet en Bart van 

Es verzekerden zich voor een plek 
bij de heren, terwijl Lisanne Dreyfus, 
Selina Dijkstra, Charlotte Bakkes en 
Marlen Wessels dat bij de dames 
deden. Bij de U21-selecties was de 
MDR-vertegenwoordiging nog ho-
ger. De dames bestaan daar voor de 
helft uit Uithoornse spelers (Robyn 
Uphof, Alisha van den Berg, Robin 
Roozeboom en Marije van der Werf) 
en bij de heren zelfs uit meer dan de 
helft (Jesper van Beemdelust, Wes-
sel Vroon, Reno van den Berg, Ben-
jamin Engelschman en Leon Fili-
us). Ervaren rotten Michiel Boonac-
ker en Tim Schrama zijn in St. Omer 
te vinden als coaches van resp. de 
Deense dames en de Nederlandse 
U21 heren.
De Nederlandse selecties gelden 
dit EK als underdog, maar zouden 
dankzij nieuw talent ook wel eens 
voor verrassingen kunnen gaan zor-
gen. Regerend wereldkampioen Ita-
lië en World Games-winnaar Duits-
land gelden als de grote favorieten. 
Kan Oranje zich wapenen tegen zul-
ke tegenstanders? Volgende week 
weten we meer. mdr.nu
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officiële mededelinGen en bekendmakinGen
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

Procedure 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

diGitale bekendmakinGen
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.officielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 ter inZaGe

tijdelijk: 
- Concept Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp 

Uithoorn 2018. Inzageperiode vanaf 24 juli 2017 tot 4 september 2017. Inlich-
tingen bij J. Bakker, afdeling Leven, (0297) 513111.

 inGediende aanVraGen omGeVinGsVerGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Boterdijk 191, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

dakopbouw. Ontvangen 4 augustus 2017;
- Poelweg 44-46, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

recreatieruimte. Ontvangen 14 augustus 2017.
Zijdelwaard (europarei)
- Arthur van Schendellaan 100; aanvraag evenementenvergunning voor het or-

ganiseren van het culturele Indiase Navratri Festival op 16 september 2017. 
Ontvangen, 1 augustus 2017;

- aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Speel Mee Uit-
hoorn van 29 t/m 31 augustus 2017. Ontvangen 15 augustus 2017.

 besluit omGeVinGsVerGunninGVriJ bouwwerk

de kwakel
- Vuurlijn tussen 51 en 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een hoekbouwbord.

 beslistermiJn aanVraaG omGeVinGsVerGunninG VerlenGen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van 
hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hier-
na te noemen aanvraag:
de kwakel
- Dwarsweg 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

CO2 tank.

 Verleende (omGeVinGs-)VerGunninGen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
de kwakel
- Linie 14 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van een steiger en hekwerk. Bezwaar: t/m 19 september 2017;
- Vuurlijn 34, verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organi-

seren van een Japans Jeugdweekend op 19 en 20 augustus 2017;
- Chrysantenlaan 64 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

verhogen van de nok en het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 20 sep-
tember 2017.

dorpscentrum`
- Wilhelminakade 13-23. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de 

exploitant van Mazzel Pizzeria Uithoorn en La Madonna Uithoorn t/m 23 juli 
2020. Bezwaar t/m 19 september 2017;

- Schans, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade en Koningin Julianalaan. 
Evenementenvergunning verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn 
voor Tropical Day en Night op 26 augustus 2017 van 15.00 tot 01.30 uur op 
27 augustus 2017. Bezwaar t/m 1 oktober 2017. 

meerwijk (meerwijk-oost, meerwijk-west)
- Harlekijneend 4 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 20 september 2017.
Zijdelwaard (europarei)
- Vijver Alfons Ariënslaan/Wiegerbruinlaan, omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een kunstwerk. Bezwaar: t/m 18 september 2017.

 oVeriGe bekendmakinGen

- Vergunning verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het plaat-
sen van 20 reclameborden van 16 t/m 26 augustus 2017 om bekendheid te 
geven aan het evenement Tropical Night op 26 augustus 2017. Bezwaar t/m 
19 september 2017;

- Vergunning verleend aan Rick FM voor het plaatsen van 20 reclameborden 
en 5 spandoeken in de periode van 29 augustus 2017 t/m 11 september 2017 
om bekendheid te geven aan de lokale uitzending van Rick FM op 9 septem-
ber 2017. Bezwaar t/m 24 september 2017;

- Vergunning verleend aan FIS voor het plaatsen van 15 reclameborden van 28 
augustus t/m 6 september 2017 om bekendheid te geven aan het evenement 
Kermis De Kwakel van 2 t/m 6 september 2017. Bezwaar t/m 28 september 
2017.

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

klant contact centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

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

commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

colofon

Op het vroegere BMX-terrein aan de 
Europarei worden 16 bomen gekapt. 
Ook wordt de hoge houtwal aan de 
rand van het BMX-terrein wegge-
haald. 
Het terrein moet worden opgehoogd 
voor de woningbouw en de inrichting 
van de openbare ruimte. Het terrein 
ligt nu ongeveer 50 tot 60 cm boven 
het oppervlaktewater. Hier komt on-
geveer 30 tot 40 cm bij. Door het op-

hogen van het terrein, hebben de 
bomen geen overlevingskans. De 
boomwortels zullen verstikken. 
Van de 16 bomen worden er 14 bo-
men weggehaald in de grasberm 
tussen de Europarei en de water-
gang (sloot). Hier wordt een weg 
aangelegd en een waterpartij gegra-
ven. Nadat de woningen gebouwd 
zijn komen er 21 nieuwe bomen in 
de nieuwe wijk terug.

kennismaken met de gemeente uithoorn 
tijdens de dag van de democratie
Op zaterdag 9 september 2017 zet 
de gemeente de deuren van het ge-
meentehuis open om met u de Dag 
van de Democratie te vieren. Van 
10.00 tot 14.00 uur kunnen jong en 

oud (spelenderwijs) meedoen aan 
activiteiten rond democratie. Een 
mooie manier om u kennis te laten 
maken met democratie en lokale po-
litiek. De gemeenteraad en het col-

weghalen bomen woningbouw-
locatie wonen in buitengoed

lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Uithoorn heb-
ben een gevarieerd programma voor 
u georganiseerd waar iedereen aan 
kan meedoen. 

activiteiten
Rondleiding door het gemeente-
huis, samen een stad bouwen (Spel 
Democracity), pubtalk met raads- 
en collegeleden, als ik burgemees-
ter zou zijn..., doorlopende tentoon-
stelling, workshops, kinderplein met 
oudhollandsche spelen.

meer informatie
www.uithoorn.nl/evenementen

Uithoorn - De politie heeft al diver-
se verontrustende telefoontjes ge-
had van inwoners over via de mail 
gekregen boetes. In de mail wordt 
veelal aangegeven dat de bestuur-
der te hard gereden heeft en een 
forse boete moet betalen. Zo’n drie 
dagen later volgt een tweede mail 
dat de bekeuring verhoogd is van-
wege wanbetaling. Het gaat hier om 
valse mailtjes. Het CJIB stuurt geen 
bekeuringen via mail en gebruikt 
zeker geen .com mailadres. Nege-
ren dus, de prullenbak in is de bes-
te oplossing.

Inbrekers betrapt, 
niet aangehouden
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 15 op woensdag 16 augustus 
heeft de politie een grote zoekactie 
gehouden in de omgeving van de 
Johan van Oldenbarneveldtlaan na 
een melding van een inbraak in een 
woning. De agenten, die hulp kre-
gen van de politiehelikopter en de 
hondenbrigade, zagen twee man-
nen achter een bosje staan die er 

bij het zien van de politie snel van-
door renden. Bij de bosjes troffen 
de agenten een laptop, een laptop-
tas en een camera aan. Verder op in 
de Treuplaan vonden ze handschoe-
nen, een zaklantaarn en smeerolie, 
vlak nabij de woning waar ingebro-
ken was. De laptop, tas en came-
ra bleken van deze bewoner te zijn 
en zijn inmiddels retour. De zoek-
tocht naar de daders heeft uiteinde-
lijk niets opgeleverd. Het spoor liep 
dood. Het onderzoek is nog in vol-
le gang. 

Nog 56 dagen 
gevangenis in
Uithoorn - Op zaterdag 19 augus-
tus is tussen twaalf uur in de nacht 
en negen uur in de ochtend een 
bromfiets gestolen vanaf de Indu-
strieweg. Op zondag 20 augustus 
om twee uur in de nacht heeft de 

politie in Leimuiden een persoon op 
een bromfiets tot stoppen gemaand 
ter controle. De 30-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
verklaarde op de bromfiets te rijden 
van een vriend. In de brommer trof-
fen agenten gereedschap aan dat 
veel gebruikt wordt bij inbraken. De 
bestuurder bleek bij verdere contro-
le gesignaleerd te staan voor 56 da-
gen gevangenisstraf. Hij is aange-
houden en vast gezet. De bromfiets 
is inmiddels retour bij de rechtmati-
ge eigenaar. Het gereedschap is in 
beslag genomen. Mails over 

boetes zijn vals

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Iedereen 
kan Parkinson

krijgen

Steun baanbrekend 
onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan 
deze ingrijpende ziekte. 

Met de alarmerende toename van de ziekte van 
Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

IBAN: NL10ABNA0504201530







42. RIJKSMUSEUM-1 

Tijdens de rondleiding bezoeken we de actuele tentoonstel-
lingen en presentaties. Zo zullen we onder meer gaan kijken 
bij de dromerige schilderijen van de negentiende-eeuwse 
schilder Mathijs Maris en naar één van de eerste Nederland-
se schilders, Johan Maelwael.
1 vrijdag 10.30-12.00 uur
datum 3 november
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

43. RIJKSMUSEUM-2

Zie de informatie bij cursus 42.
1 zaterdag 10.30-12.00 uur
datum 4 november
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

44. REIS NAAR DE DPRK-NOORD KOREA

De heilstaat op aarde! Tijdens deze lezing neemt de docent u 
mee door een surrealistisch land. Bijna volledig afgesloten 
van de buitenwereld. Internet nauwelijks aanwezig, geen 
WhatsApp en een mobieltje meenemen heeft geen zin. Een 
bijzondere reiservaring doordat alles wordt gereguleerd van-
uit de staat. Zo ontvangen 24 miljoen Noord-Koreanen via 
staatsmedia alleen maar berichten met loftuitingen aan het 
adres van het regime. Kom luisteren en ervaar de bijzondere 
beelden, u zult versteld staan. 
adres van het regime. Kom luisteren en ervaar de bijzondere 

 Hangsan su bi! Al-
tijd paraat!
1 vrijdag 20.00-22.00 uur
datum 10 november
o.l.v. René Moorman
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

45. RONDLEIDING BACKSTAGE 
 NATIONALE OPERA & BALLET

Hoe worden decors zo snel gewisseld? Hoeveel mensen 
werken er bij de Nationale Opera en het Ballet? Waar blijven 
de kostuums na afl oop van een productie? Hoe ziet een dag 
van een danser eruit? Hoe wordt een pruik gemaakt? Altijd 
al willen weten en zien wat er achter de schermen van een 
groot theaterbedrijf gebeurt? Er worden tijdens de rondlei-
ding veel trappen gebruikt, dus het is belangrijk dat iedereen 
goed ter been is. Na de rondleiding kunt u vrijblijvend van het 
gratis lunchconcert genieten.
1 dinsdag 10.45-12.00 uur
datum 14 november
o.l.v. Monica van Alphen
plaats Stopera, artiesteningang 
 Waterlooplein 22, Amsterdam
cursuskosten € 10,-

46. DE INDRUKWEKKENDE NATUUR 
 VAN IJSLAND

Het imposante vulkanische landschap van IJsland wordt in 
beeld gebracht. Met bezoeken aan o.a. bekende grote wa-
tervallen, de Kefl a krater en het Namafjall lavagebied met 
borrelende modderpotten. De vogelwereld rond het Myvatn 
meer en de Laxa rivier. Een walvistocht vanuit Husavik. Het 
eiland Grimsey, met een papegaaiduikerskolonie. Het plag-
genwoningdorpje Grenjadarstadur met museum. De kustge-
bieden met kolonies zeekoeten, alken, Jan van Genten en 
papegaaiduikers. We zien rendieren en zeehonden langs de 
oostelijke fjordenroute met het Jokulsarlon ijsbergenmeer, de 
Vatnajokull gletsjer en het Ingolshofdi schiereiland. De mys-
terieuze rotsformaties van Vik en de Gouden Driehoek met 
de geisers.
1 dinsdag 19.30-22.00 uur
datum 14 november
o.l.v. Jaap Korten
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

47. FILM RONDREIS COLOMBIA

Reizen naar Colombia is na de vrede met de FARC rede-
lijk veilig te doen. Het is een prachtig land met een mooie 
natuur, vooral in de drie bergketens van de Andes die pa-
rallel van zuid naar noord lopen. In de tussenliggende da-
len heerst een aangename temperatuur en het land is van 
vulkanische oorsprong, dus heel vruchtbaar. In de afgelopen 
tweeduizend jaar hebben er dan ook mensen gewoond die 
voornamelijk van het land leefden. We reizen door beide da-
len en bezoeken de grote steden (Bogota en Medellin) en 
de kleinere. Bijna allemaal pareltjes van Spaanse architec-
tuur. We genieten van de kunstzinnigheid van de vroegere 
en huidige bewoners en van de gouden sieraden van meer 
dan duizend jaar oud via de beelden van grafwachters tot de 
“bolle” kunst van Ferdinand Botero. We bezoeken een indi-
anenmarkt waar van alles wordt verhandeld en slapen een 
nacht in een woestijn. We eindigen in de mooie stad Carta-
gena aan de Caribische kust.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 29 november
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

48. HOLLANDSE MEESTERS UIT 
 DE HERMITAGE 

De tentoonstelling “Hollandse Meesters uit de Hermitage” 
wordt een unicum in de wereld. Veel Hollandse meesterwer-
ken uit de collectie van de Hermitage in St.Petersburg ko-
men voor het eerst terug in Nederland. Maar liefst 63 werken 
van 50 Hollandse schilders uit de Gouden Eeuw, waaronder 
6 topstukken van Rembrandt.
1 donderdag 14.00-15.30 uur
datum 30 november
o.l.v. Hanneke van Rooijen
verzamelen Hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten entree museum of mjk + 
 toeslag expositie

49. CREATIEF KERSTSTUK 

Tijdens deze workshop maakt u een creatief kerststuk. Een 
sfeervolle decoratie in uw woonkamer.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 13 december
o.l.v. Esther Boerlage
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 27,50

34. BASIS CHINESE GENEESKUNDE

In 5 avonden worden de basisprincipes en de fi losofi e van 
Chinese geneeskunde besproken. Hoe is Chinese genees-
kunde ontstaan? Wat is yin en yang en hoe vertaalt zich dit 
in de Chinese geneeskunde? Wat zijn de 5 elementen in de 
Chinese geneeskunde? Wat zijn meridianen en hoe werken 
deze samen met de organen? Chinese geneeskunde als 
aanvulling op onze gezondheid. 
5 woensdagen 20.00-22.00 uur
datum 25 okt, 1-8-15-22 nov
o.l.v. Sandra Vonk-Jansen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten € 2,-

35. SAGRADA FAMILIA

AV-show: Sagrada Familia -144 jaar bouwen. Gaudí stierf 
toen er één toren af was. Omdat hij vele schaalmodellen 
en tekeningen had gemaakt kon de kerk verder afgebouwd 
worden, geheel naar zijn ontwerp en opzet. De bijzonde-
re bouwtechnieken van Gaudí worden in deze presenta-
tie uitgelegd. Anno 2017 moeten er nog tien torens en de 
gevel van de hoofdingang gebouwd worden. In 1882 be-
gon de bouw als een neogotische kerk, maar toen Antoni 
Gaudí na ruim een jaar in beeld kwam kreeg het gebouw 
de vorm die wij nu zo uniek en bijzonder vinden. Het plan 
is dat 100 jaar na de dood van Gaudí de kerk klaar is. In 
2026 zullen dan 18 bijenkorfachtige torens de skyline van 
Barcelona sieren.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 25 oktober
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

36.  ARCHEOLOGIE IN 
 DE RONDE VENEN

In deze lezing wordt aandacht besteed aan diverse archeolo-
gische onderzoeken in de gemeente De Ronde Venen. Daar-
bij wordt kort ingegaan op het opgravingsproces. Vervolgens 
word je meegenomen naar meerdere opgravingen, worden 
vondsten getoond en krijg je informatie over de resultaten. 
Aan de hand van schilderijen worden de vondsten in de tijd 
geplaatst. Desgewenst maak je zelf kennis met meerdere ty-
pen aardewerk. Mocht je zelf vondsten hebben waar je iets 
over wilt weten, dan mag je die meenemen.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 25 oktober
o.l.v. Paul Hoogers
plaats Croonstadtlaan 4a, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-

37. BILJARTEN-1

Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor ieder-
een en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 tot 90 jaar kun je 
het biljartspel beoefenen. We spelen in deze cursus het zo-
genaamde libre (vrije spel) met 3 ballen. Dus geen pockets 
(holes) in de tafel maar simpel spelen met de zogenaamde 
stootbal (keubal) van bal 1 naar bal 2 waardoor een caram-
bole ontstaat. Als je het ziet spelen lijkt het makkelijk, dit is 
echter schijn want je moet de keu (biljartstok) juist kunnen 
voeren waardoor richting, baldikte en tempo “één geheel” 
vormen. Het belangrijkste doel is om u met plezier te laten 
biljarten.
5 dinsdagen 19.00-20.00 uur
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Ton Bocxe
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

38. BILJARTEN-2

Zie de informatie bij cursus 37.
5 dinsdagen 20.00-21.00 uur
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov
o.l.v. Ton Bocxe
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

39. NEDERLANDSTALIGE DICHTERS 

We lezen nu werk van de belangrijkste Nederlandstalige 
dichters tussen 1100 en 1700, met de nodige uitleg. Drie keer 
lezen we werk van één dichter, twee keer van meerdere. De 
eerste les is een historisch overzicht en inleiding. Steeds 
wordt het lezen afgewisseld met een korte bespreking van le-
ven, werk, wereld en betekenis van de gelezen dichter(s). In 
het nieuwe jaar worden de belangrijkste dichters van de peri-
ode 1700-2018 besproken.
6 woensdagen 20.00-21.30 uur
datum 1-8-22-29 nov, 13-20 dec
o.l.v. Ben Bal
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 42,-
materiaalkosten € 10,- (cursusmap)

40. TEKENEN MET EEN POTLOODJE 

Ontdek je eigen talent en vooral het plezier in tekenen. Heer-
lijk ontspannen tekenen met een potloodje. Perspectief in het 
landschap, opzet van portrettekenen, bladeren en bloemen 
zijn onderwerpen die voorbijkomen. We gaan kijken en teke-
nen met elkaar verbinden.
4 donderdagen 13.30-15.30 uur
datum 2-9-16-23 nov
o.l.v. Annie Overbeeke
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 28,-
materiaalkosten € 5,-

41. LUTHER EN DE REFORMATIE

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de hervormer Maarten Lu-
ther zijn 95 stellingen op de kerk in Wittenburg spijkerde. Hij 
ontketende hiermee een ware revolutie en bracht een hervor-
ming in de middeleeuwse kerk teweeg. Tijdens deze cursus 
komt niet alleen het leven van Luther aan bod maar ook de 
geschiedenis van Thüringen, vanaf de kerstening tot aan Lu-
ther, zal worden behandeld. De streek is rijk aan kerken en 
burchten. Ingegaan wordt op de ontwikkeling van de romaan-
se naar de gotische en uiteindelijk naar de protestantse ker-
ken. Uiteraard komt de Wartburg aan de orde, waar niet al-
leen Luther maar ook de heilige Elisabeth heeft gewoond.De 
cursus wordt afgesloten met een bezoek aan de tentoonstel-
ling over Luther in het Catharijneconvent.
4 donderdagen 2-9-16-23 nov: 20.00-22.00 uur 
plaats De Boei, Vinkeveen
1 zaterdag 25 nov: 12.00-14.00 uur 
plaats Catharijneconvent, Utrecht, 
o.l.v. Jean van Tongeren
cursuskosten € 35,-
materiaalkosten entree museum of MJK

28.  HANNAH ARENDT: OVER VRIJHEID

Hannah Arendt is een politiek fi losoof die vooral bekendheid 
verwierf door haar verslaglegging van het Eichmannproces 
in 1961 en de fi lm die hierover uitkwam in 2012. Maar Han-
nah Arendt is ook en vooral de politiek fi losoof die uit haar er-
varing met nazisme en stateloosheid een prachtig en inspire-
rend begrip van vrijheid smeedt. Over vrijheid, handelen en 
burgerschap gaat deze cursus en het denken van deze fi lo-
soof zal verrassend actueel blijken. Bij elke bijeenkomst be-
spreken we een inleidende tekst en werken we haar denken 
verder uit. Je krijgt na elke bijeenkomst een kort verslag via 
de mail.
5 woensdagen  20.00- 22.00 uur
datum 11-25 okt. 8-22 nov, 13 dec
o.l.v. J.T.A. Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 35,- 

29. INSTOCK AMSTERDAM 
Het restaurant dat we gaan bezoeken wil verandering bren-
gen in de verspilling van voedsel. Zij halen voedsel op bij de 
AH’s. Denk aan groenten en fruit met een schoonheidsfout-
je. Zo wordt een bruine banaan bananenijs of wordt gebruikt 
voor een bananencake; brood van een dag oud wordt een 
wentelteefje. Of vlees of vis, simpelweg omdat er een over-
schot is. De koks maken hier heerlijke gerechten van. Elke 
dag is het een verrassing wat er binnenkomt en dan komt het 
op de creativiteit van de kok aan wat hij die dag als “OOGST 
VAN DE DAG” kan aanbieden om er een mooi gerecht van te 
maken. Een derde van de voedselproductie wordt verspild. 
Wereldwijd is dat 1,3 miljard ton per jaar! We worden ontvan-
gen met een kopje koffi e, daarna een presentatie over hoe 
INSTOCK is ontstaan. Na de presentatie zal ons een lunch 
met een glas vers sap en koffi e/thee worden geserveerd.
1 woensdag 11.00-13.00 uur 
datum 11 oktober
o.l.v. Michel Bruynseels
plaats Instock, Czaar Peterstraat 21, 
 Amsterdam
cursuskosten € 16,- (incl. koffi e en lunch)

30.  ESA NOORDWIJK

Europese Ruimtevaart Orga-
nisatie ESA. Je wordt mee-
genomen op een lange 
reis langs verre planeten 
en prachtige melkwegstel-
sels. Rijke historie, aan-
dacht voor de eerste sa-
telliet, de eerste bemande 
ruimtevaarttocht en de eerste 
stappen op de maan van Neil 
Armstrong. Toepassingen en de 
techniek achter de ruimtevaart. Ook 
kan je ontdekken hoe André Kuipers heeft geleefd aan boord 
en kan je rondlopen in het bemanningsverblijf en ruimtelabo-
ratorium. De nieuwste aanwinst van Space Expo is de ECH-
TE Sojoez-capsule van André Kuipers! Tijdens de rondlei-
ding krijg je hierover uitgebreide uitleg.
1 donderdag 11.30-12.30 uur
datum 12 oktober 
o.l.v. ESA gids
plaats Keplerlaan 3, Noordwijk
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree of MJK

31. STEMPELWORKSHOP OF 
 MINIPRINTJES MAKEN

Stempels snijden is heel ontspannend, de mogelijkheden zijn 
eindeloos en je hebt al snel een mooi resultaat. Jong en oud 
kan iets moois maken (vanaf 10 jaar). Tijdens deze stempel-
workshop leer je stap voor stap hoe je een eigen stempel 
snijdt. We laten zien hoe je je afbeelding op je gum krijgt en 
hoe je het beste kunt snijden. Aan het eind van de workshop 
drukken we hem natuurlijk af om te zien hoe hij geworden 
is. We werken op een afmeting van 5x7 cm. Het is handig 
om van te voren al een ontwerp te maken zodat je tijdens de 
workshop meteen aan de slag kan. Je ontwerp hoeft niet in 
spiegelbeeld te zijn. Geen inspiratie? We hebben voorbeel-
den. Aan het eind ga je naar huis met je zelfgemaakte stem-
pel, een mooie afdruk daarvan én weet je genoeg om er thuis 
nog veel meer te maken.
1 vrijdag 15.00-17.00 uur
datum 13 oktober
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 22,-

32. TZOLKIN GEEFT INZICHT IN JEZELF 
 EN JOUW RELATIES 

Wil jij meer inzicht in je leven? Waarom alles je de ene dag 
heel gemakkelijk afgaat en op een andere dag alles tegen 
zit? Wat is je levensdoel, wat is je uitdagende kracht, wat is je 
talent? Hoe kom ik in balans? Wil je inzicht in je relaties, kom 
dan naar deze cursus. Voor meer informatie kijk op: http://
www.de-witte-roos.eu/index.php/mayakalender. Bij inschrij-
ving de geboortedatum opgeven.
3 vrijdagen 19.30-21.30 uur
datum 13-27 okt, 10 nov
o.l.v. Jolanda de Koter
plaats De Boei,Vinkeveen
cursuskosten € 21,-
materiaalkosten € 25,- (orakelspel)

33. CAMPERREIS DOOR AUSTRALIË

Een non-stop camperreis van 14.000 km vanuit tropisch 
Cairns, Noord-Queensland, naar Perth in West-Australië. 
Start in Port Douglas, het beroemde Barrière Rif, de kleuren-
pracht onder water, regenwoud en gouden stranden. Door de 
kustbergen naar het Atherton Tableland, een oud-vulkanisch 
landschap, met boerendorpjes, watervallen en unieke na-
tuurgebieden. Dan door de onmetelijke “outback”, ruige bos-
sen en savannes, geheimzinnige lavatunnels naar de Paci-
fi c kust. Door New South Wales naar de “Blue Mountains” bij 
Sydney, panorama’s, blauwe eucalyptusdampen. Bezoek 
aan fascinerend Sydney en dan door de staat Victoria.Een rit 
door de hete halfwoestijn naar de mijnstadjes Broken Hill en 
Silverton, met bijzondere natuur en kunst. Westwaarts, door 
Zuid-Australië naar het imposante natuurpark Flinders Ran-
ges. Ruim 1200 kilometer langs de zuidkust door de boomlo-
ze Nullarbor naar West-Australië. West-Australië: Bloeiende 
natuurgebieden, hagelwitte stranden en fantastische zee-
dieren. Tot slot de bruisende havenstad Fremantle en… een 
verrassende ontmoeting.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 17 oktober
o.l.v. Dick van Toorn
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

22. DJEMBÉ

Ritme is niet alleen weggelegd voor Afrikanen, het is een 
aangeboren eigenschap van het ‘mens zijn’. We hebben al-
lemaal ritme in ons lichaam; ons hart klopt ritmisch, we ade-
men ritmisch, zelfs lopen en praten gaat volgens een ritme 
(Afrikaans gezegde). De docent heeft ontzettend veel erva-
ring en geeft deze workshop met veel plezier. Dus trommel je 
vrienden op en schrijf je snel in! Ook zonder ervaring kun je 
deze workshop prima volgen! Neem je eigen djembé mee, zo 
niet dan is deze bij de docent te huur voor € 6,- per les.
10 donderdagen 20.00-21.00 uur
datum 28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov.
o.l.v. Thabo Motau
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 70,-

23.  BRIDGE, VERBETER JE SPEL: 
 FLITSEND SPELEN

In deze cursus worden alle belangrijke facetten van af- en 
tegenspel belicht. Voor iedereen die de stap wil maken van 
huiskamer naar club, ook voor iedereen die de ambitie heeft 
om binnen zijn club omhoog te klimmen. Een goede spel-
techniek is pure noodzaak voor goede resultaten. Daarnaast 
zorgt een verhoogd spelinzicht voor meer spelplezier. Het 
oefenen en het spelplezier staan centraal. Deze cursus is 
het middel om beter te gaan spelen. Een aanrader voor ieder 
bridger! We maken gebruik van het boekje ‘Flitsend spelen’ 
van Berry Westra ISBN 978-94-91092-06-0.
8 maandagen 13.30-15.30 uur
datum 2-9-23-30 okt, 6-13-20-27 nov
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 2,-

24. GLAS IN LOOD

Een glas in lood ruit maken, hoe doe je dat? In deze cur-
sus van twee avonden krijg je een eerste kennismaking met 
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een glas in 
lood ruit. Glazenier Roelof van der Tak legt je in de eerste 
avond het hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke ge-
reedschappen er worden gebruikt, de materialen, hoe een 
patroon gemaakt wordt t/m de plaatsing. Tijdens de tweede 
avond ga je aan de slag met een aantal voorgesneden ruiten. 
Je gaat zelf “het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindre-
sultaat neem je mee naar huis. Moeilijk? Als je precies bent 
aangelegd en niet bang om vuile vingers te krijgen gaat dit 
zeker lukken.
2 maandagen 19.30-22.00 uur
datum 2 okt, 2e datum in overleg met docent
o.l.v. Roelof van der Tak
plaats 2 okt: De Boei, Vinkeveen
 2e datum Dodaarslaan 132, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 14,-
materiaalkosten € 25,-

25. EN HOE ZIT HET NU 
MET BROOD?

Op deze avond gaan we in 
op de voor- en nadelen van 
het eten van brood. Aan 
bod komen intoleranties, 
toevoegingen, waardevolle 
bestanddelen, broodbuik... 
en nog heel veel meer. Als je 
twijfelt over wel of geen brood 
eten, kom dan zeker naar deze 
avond. Je krijgt veel informatie, 
zodat je voor jezelf kunt beslissen of 
brood voor jou wel of niet een goed idee is. Zo ja, welke soort 
het beste bij je past en of je liever met mate van een heerlijk 
vers broodje wilt genieten. Of misschien wel helemaal niet.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 4 oktober
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 3,-

26. ENNEAGRAM 
Iedereen heeft sterke kanten, toch zijn de meeste mensen 
zich meer bewust van hun zwakte en minder van hun kracht. 
Het enneagram is een model dat eeuwen oud is, maar dage-
lijks veel gebruikt wordt om mensen te helpen in hun ontwik-
keling. Aan de hand van het enneagram, door er oefeningen 
mee te doen en erover te praten, leer je jezelf beter kennen. 
We gaan op zoek naar je kracht en je psychologische zelf, 
maar ook waarom je je bij sommige mensen goed thuis voelt 
en je je aan sommige mensen ergert.In vijf lessen leer je de 
eerste vaardigheden om te werken met het enneagram. 
5 donderdagen 19.30-21.30 uur
datum 5-12-19-26 okt, 2 nov
o.l.v. Joke Stapper 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

27. DE HALLEN EN DE BELLAMYBUURT 
 IN AMSTERDAM

De hallen van de voormalige tramremise zijn in fases ge-
bouwd tussen 1901 en 1928 en werden door het gemeente-
lijke vervoersbedrijf tot 1996 gebruikt. In de jaren erna heeft 
Architectenbureau J. van Stigt samen met de toekomstige 
gebruikers en de buurt een plan gemaakt voor dit Rijksmonu-
ment. De levensader van de Hallen is de prachtige Passage, 
de verbinding tussen de Bilderdijkkade en de Ten Katemarkt. 
In de Passage worden markten en exposities gehouden en 
bevinden zich ook de entrees van 
bijna alle gebruikers zoals de 
bibliotheek en de Foodhal-
len. Naast de bibliotheek 
liggen de Filmhallen. In 
een van de negen za-
len is het prachtige 
Art-Deco interieur van 
de oude Parisienzaal, 
uit het Filmmuseum in 
het Vondelpark, terug-
geplaatst. Tijdens de-
ze ochtend worden de 
Hallen en de buurt rond 
dit monumentale complex 
bezocht.
1 dinsdag 11.00-13.00 uur
datum 10 oktober
o.l.v. Wendeline Dijkman
verzamelen Passage 47, A’dam, ter hoogte van 
 leescafé Belcampo/de bibliotheek
cursuskosten € 12,-

01. FITNESS EN MEER

Wil je fi tter en daarnaast ook sterker worden in al je dagelijk-
se bewegingen? Wil je naast het versterken van je lichaam 
ook een beter algemeen gevoel krijgen? Train je liever in 
groepsverband dan alleen? Dan is deze cursus de ideale 
stap voor jou. Een cyclus waarbij de huidige conditie en leef-
tijd geen rol speelt en door het lage instapniveau ook voor ie-
dereen toegankelijk is. In deze cursus staan een aantal spier-
groepen centraal, zoals de been- en rugspieren, waarbij er 
gekozen is voor een gedoseerde opbouw om een maximaal 
resultaat te halen. Laat je inspireren door de veelzijdige oefe-
ningen die ook nog eens gemakkelijk thuis uit te voeren zijn. 
Het is nooit te laat om te beginnen.
14 maandagen 20.15-21.30 uur 
datum 11-18-25 sep, 2-9-16-23-30 okt, 
 6-13-20-27 nov, 4-11 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 12-19-26 sep, 3-10-24-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 5-12 dec
o.l.v. Mariette Prakke 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

03. HEALTH QIGONG (GEVORDERDEN)

Health Qigong-een eenvoudige manier van bewegen. Dit is 
een vervolg op de cursus voor beginners. Heb je deze sport 
al eerder gedaan, of wil je graag in deze gevorderdengroep 
instromen, overleg dan op de Cursusmarkt met de docent.
12 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-18-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

04. HEALTH QIGONG (BEGINNERS)

Health Qigong-een eenvoudige manier van bewegen. De 
Daoyin Yangsheng Gong oefeningen zijn o.a. gebaseerd op 
theorieën uit de hedendaagse westerse geneeskunde. Ze 
zijn bedoeld om preventief en curatief bepaalde ziektepatro-
nen te voorkomen of te verzachten. Wetenschappelijke tes-
ten uitgevoerd in China wijzen op positieve effecten bij veel 
van de beoefenaars.
12 woensdagen 20.15-21.15 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-18-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov
o.l.v. Cora van Geel
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

05.  CESAEROBICS

Voorkom klachten door verantwoord sporten. Cesaerobics is 
een sportles op vrolijke muziek, gebaseerd op Oefenthera-
pie Cesaer. Deze therapie richt zich op het voorkomen van 
klachten die veroorzaakt worden door een incorrecte houding 
of verkeerd bewegen. Het accent in de lessen ligt op het juist 
uitvoeren van oefeningen en op een juiste manier van bewe-
gen. De les bestaat uit grondoefeningen, houdingsbewust-
wording, stretchen. Het resultaat is dat klachten verminderen 
door versterking van het spiercorset en door een aanzienlijke 
verbetering van je houding. Er wordt fl ink gewerkt in een leu-
ke en ontspannen sfeer. Vooral zeer geschikt voor mensen 
met nek/schouderklachten en/of lage rugklachten.
10 woensdagen 19.00-20.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

PROGRAMMA CURSUSPROJECT NAJAAR 2017
 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT U OP DEZE PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

CURSUSMARKT VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017 
VAN 19.30-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Om 19.30 uur start 
de inschrijving en zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree zullen 
volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.

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

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

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

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

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

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

 deelname worden geannuleerd. 
 IBAN banknummers zijn verplicht voor incasso. 

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

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

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

6. RELAXERCISE

Relaxercise: Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Een 
bewegingsles met inspirerende onderdelen uit de Tai Chi, yo-
ga, mindfulness en stretching. Deze harmonieuze combina-
tie, waarbij de ademhaling centraal staat en de rustgevende 
muziek, zorgen ervoor dat je een weldadige ontspanning van 
lichaam en geest gaat ervaren. In deze les waar rustig en be-
wust wordt bewogen is er ook aandacht voor het versterken 
en stretchen van spieren en het soepel houden van gewrich-
ten wat ten goede komt aan je evenwicht. De les wordt afge-
sloten met een geleide ontspanning waardoor je leert om via 
ademhaling en ontspanning te komen tot zowel lichamelijke 
als geestelijke rust. Ook geschikt voor mensen met een mil-
de vorm van een chronische aandoening.
10 woensdagen 20.00-21.00 uur
datum 13-20-27 sep, 4-11-25 okt, 
 1-8-15-22 nov
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

07. WANDELING JAC. P. THIJSSEPARK

Dwalen door betoverend heemgroen-dat kan in het rijksmo-
nument, het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen. Al wande-
lend met de gids krijgt u een schat aan informatie over bo-
men en planten, de geschiedenis en de naamgever van dit 
beroemde park. Ze zijn er nog steeds: de korenbloem, het 
klein heksenkruid en het grasklokje. En ook planten die men 
nauwelijks meer in het wild aantreft vindt u hier nog volop. De 
medewerkers zijn continue bezig de natuur te “sturen”. De 
boomkruinen van het 75 jaar oude park groeien steeds meer 
naar elkaar, maar alle planten willen graag licht krijgen. Kom 
genieten van de romantische en prachtige tuinkamers van dit 
kleurrijke “betoverende” park.
1 woensdag 14.00-16.00 uur
datum 13 september
o.l.v. Walter Busse
verzamelen ingang van het park op de 
 Bernhardlaan naast huisnr 8 in A’veen
cursuskosten € 7,-

08. ZUMBA

Zumba is al langer een activiteit bij het Cursusproject. Op 
o.a. Latijns-Amerikaanse muziek wordt er bewogen. Staps-
gewijs worden de dansbewegingen uitgelegd en herhaald. 
Aan het einde ontstaat er een euforie waar velen voor terug-
komen. Durf te bewegen.
12 donderdagen 20.00-21.00 uur
datum 14-21-28 sep, 5-12-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7 dec 
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

09. TELLINGTON  
TTOUCH

Tellington TTouch is een tech-
niek die zich richt op “ongewone”, 
niet-dagelijkse aanrakingen en 
bewegingen die dieren (en men-
sen) helpen te ontspannen, meer 
lichaamsbewustzijn te geven en fy-
siek en emotioneel in balans te zijn. 
Hoe je fysiek in je vel zit heeft direct in-
vloed op hoe je je emotioneel voelt en daarmee op hoe je 
je gedraagt. Een dier of mens met een zachte, soepele li-
chaamshouding zal zich prettiger voelen en zich dus ook an-
ders gedragen dan een dier of mens met veel spanning in het 
lichaam. Die spanning kan een gevolg zijn van pijn of juist 
pijn opwekken. Bij TTouch proberen we met behulp van di-
verse technieken de spanning in het lichaam op een zach-
te manier weg te nemen of te verminderen en zo invloed uit 
te oefenen op emoties en ongewenste gedragspatronen te 
doorbreken. De docente zorgt dat je thuis direct aan de slag 
kunt met de basistechnieken en geeft inzicht in alle mogelijk-
heden van deze bijzondere methode. Zie ook www.gevoels-
dier.nl.
1 donderdag 19.30-21.30 uur
datum 14 september
o.l.v.  Danielle Dessauvagie
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

10. UTRECHT WANDELING: 
 “HET JAAR VAN 
 DE STIJL”

100 jaar geleden introdu-
ceerde Theo van Does-
burg De Stijl. Eerst met 
een tijdschrift en later 
werd het een kunstbe-
weging. De leden van 
deze beweging wilden 
de kunst radicaal her-
vormen. Die belangrij-
ke Utrechtse leden waren 
Mondriaan (Amersfoort), 
Rietveld en Van Doesburg. 
De wandeling start op het Dom-
plein waar de oude stijl nog heel duidelijk zichtbaar is. Ver-
volgens gaat de wandeling verder langs mooie gebouwen en 
voorbeelden van Postmodernisme, De Amsterdamse school, 
Rietveld, Art Deco en Jugendstil. Kortom: een wandeling 
langs diverse stijlen.
1 zondag 14.00-15.30 uur
datum 17 september
o.l.v. Gilde Utrecht 
verzamelen Domplein, Utrecht (voor Toerist info)
cursuskosten € 7,-

11. VERVALLEN

12. GEZOND GEWICHT 

Een paar pondjes minder op de weegschaal. Wie wil dit nu 
niet? Deze cursus is geschikt voor iedereen. De bedoeling 
is dat je geen honger hoeft te leiden, want eten is vooral ook 
iets wat je moet doen en waarvan je geniet. Maar je moet er 
wel mee aan het werk en andere gezonde keuzes gaan ma-
ken. Dus hup aan de slag, geen honger, maar net even min-
der. Onder begeleiding en met een aantal weetjes, tips, ad-
viezen, boek en werkboek van Corrie Pothuizen. 
6 dinsdagen 20.00-21.30 uur
datum 19-26 sep, 3-10-24-31 okt.
o.l.v. Corrie Pothuizen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 42,-
materiaalkosten € 12,70

13. BUIKDANSEN VOOR BEGINNERS

In deze lessen leer je de basisbeginselen van het buikdan-
sen. Buikdansen is uitermate geschikt voor vrouwen met o.a. 
nek- en rugproblemen of bekkeninstabiliteit. De grote variatie 
aan bewegingen maken je lichaam soepel, sterk en fi t. Buik-
dansen is geschikt voor dames van alle leeftijden en wordt 
tevens aangeraden door fysiotherapeuten. Tijdens het buik-
dansen isoleer je de bewegingen en gebruik je alle spieren. 
Op deze manier maak je op een gecontroleerde manier je li-
chaam soepel en fi t. Wil je je conditie verbeteren, dan is buik-
dansen ook de perfecte manier om dit voor elkaar te krijgen. 
Een blote buik is absoluut niet noodzakelijk om goed voor de 
dag te komen als buikdanseres. De sfeer gedurende de les-
sen is ontspannen en gezellig. Er wordt veel gelachen.
8 woensdagen 19.30-20.30 uur
datum 20-27 sep, 4-11-18-25 okt, 1-8 nov
o.l.v. Sietske van der Bijl 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-

14. HISTORISCHE WANDELING DOOR 
 DE KERN VAN BREUKELEN

Wie was Engel de Ruyter ook alweer? Waar heb ik de toren 
op het pand op de Straatweg tegenover de Rabobank eer-
der gezien? En wat betekent die posthoorn erop eigenlijk? 
Op deze en andere vragen gaan wij in als we wandelen door 
de historische kern van Breukelen. We wandelen ongeveer 
2 uur en pauzeren even voor een kopje koffi e, voor eigen re-
kening, op een zonnig terrasje. We beëindigen onze wande-
ling in de Pauluskerk, een vroeg 20ste-eeuws monument, en 
kunnen daar een tentoonstelling bekijken.
1 donderdag 10.00-12.15 uur
datum 21 september
o.l.v. M.W. van Dijk-Witjas 
verzamelen Ingang “Boom en Bosch”, 
 Markt 13, Breukelen
cursuskosten € 7,-

15. VAN TWEE WALLETJES 
 ETEN IN 
 AMSTERDAM

Sinds mensenheugenis is 
prostitutie met Amsterdam 
verbonden. Vroeger en nu, 
niemand wil prostitutie. 
Waarom werd en wordt het 
gedoogd en gelegaliseerd? 
Wat zijn de achterliggende 
problemen van Amsterdam 
met prostitutie? En hoe denkt 
Amsterdam deze aan te pakken 
en op te lossen? Waar zijn blonde 
Mien en haring Arie gebleven? Je hoort eindelijk het gehele 
verhaal van De Wallen tijdens deze interessante stadswan-
deling.
1 donderdag 13.30-15.30 uur
datum 21 september
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen voor restaurant Loetje op het 
 Stationsplein (naast het CS) te A’dam
cursuskosten € 10,-

16. 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 stressreducerend en ge-
zondheidsbevorderend. Deze cursus is ook interessant voor 
mensen die al bekend zijn met mindfulness.
4 vrijdagen 19.30-21.00 uur
datum 22-29 sep, 6-13 okt
o.l.v. Hanneke Koudstaal
plaats J-sports, Industrieweg 27, Mijdrecht.
cursuskosten € 28,-

17.  ‘STILTECONCERT’

Tijdens een ‘stilteconcert’ kun je je heerlijk laten ontspannen 
door je over te geven aan de klanken van de klankschalen 
die door je heen spoelen. Samen met de klanken kun je tot 
een diepe stilte in jezelf komen. De Tibetaanse klankscha-
len hebben een diepe aardeklank en resonantie. De kristal-
len klankschalen hebben klanken die met hun fi jne trilling 
openen en schonen. Zowel de Tibetaanse als de kristallen 
klankschalen hebben een helende werking. Hun diepgaan-
de resonantie brengt je lichaam in trilling en doordringt ook 
je energetische lagen zodat wat geblokkeerd is aangeraakt 
en losgetrild kan worden. Naast de klankschalen wordt er ge-
bruik gemaakt van Koshigongs- kleine houten windharpjes 
met ijle, betoverende klanken. Kom je laten verrassen door 
de helende klanken van de klankschalen.
1 vrijdag 20.00-21.30 uur 
datum 22 september
o.l.v. Carla van Baarsen
plaats De Broedplaats, Herenweg 63, 
 Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

18. STERRENKUNDE 

De cursus is bedoeld voor een ieder die nieuwsgierig is naar 
de werelden boven onze hoofden. Voorkennis is niet direct 
nodig, de lessen bestaan uit een powerpoint presentatie met 
aanvullende DVD. Zo nodig worden belangrijke actuele ster-
renkundige gebeurtenissen ingepast. Onderwerpen die o.a. 
aan de orde komen zijn: water en ijs in het zonnestelsel; at-
mosfeer ook bij andere planeten; Milankovich en de ijstijden; 
tijdrekening; Io en Titan, 2 aparte manen; supernova’s; de 
oerknal en de dreiging uit de kosmos. Na elke avond ontvang 
je per e-mail een samenvatting.
8 maandagen 20.00-22.00 uur
datum 25 sep, 2-9-16-23-30 okt, 6 -13 nov.
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-

19. FOTOGRAFIE

In 8 avonden leer je: hoe je toestel werkt. Wat doen al die 
knoppen, functies en programma’s? Wat kan je zelf instel-
len en waarom. Hoe je betere en mooiere foto’s kan maken, 
door inhoud, compositie en presentatie. Hoe je je foto’s kan 
verbeteren of bewerken door gebruik van basale computer 
bewerking. Er zijn ook foto-opdrachten met opbouwende kri-
tiek over je resultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel 
De Haar gepland. Doelgroep: Iedereen die meer uit de ca-
mera wil halen en fotocompositie wil gaan toepassen. Voor-
kennis: bekend met het overzetten van foto’s van de came-
ra naar de pc.
8 dinsdagen 26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-28 nov: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 4 nov: 10.00-12.30 uur 
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,- + entree De Haar of MJK

20. POOLEXPEDITIE KNMI IN 1882

De barre overwintering van Heemskerck en Barentsz in het 
behouden huis op Nova Zembla van 1596/1597zit in het col-
lectieve geheugen van Nederland. Dat bijna 300 jaar later 
een Nederlandse expeditie een vergelijkbaar avontuur mee-
maakte is bijna vergeten. Maar in de zomer van 1882 ver-
trok een expeditieschip met 10 Nederlandse leden vanuit 
Amsterdam naar Noord-Siberië voor onderzoek. Vol goede 
moed gingen ze op pad, een ijzingwekkend en bizar avon-
tuur tegemoet. Na een moeizame terugtocht kwamen ze in 
de herfst van 1883 terug in Nederland en werden daar als 
helden ontvangen. Heel veel over deze expeditie is bewaard 
gebleven. Tijdens deze lezing laat de docent veel prachtig 
materiaal zien.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 27 september
o.l.v. Kees Dekker
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

21. ITALIAANS VOOR 
 LICHT-GEVORDERDEN

Deze cursus is een vervolg op de cursus Italiaans voor be-
ginners. Als je niet aan die cursus hebt deelgenomen maar 
al wel wat Italiaans spreekt, overleg dan op de Cursusmarkt 
met de docent of deze cursus geschikt voor je is. Tijdens de 
laatste les wordt een Italiaanse fi lm vertoond.
12 donderdagen 19.30-21.15 uur
datum 28 sep, 5-12-19-26 okt, 
 2-9-16-23-30 nov, 7-14 dec.
o.l.v. Luigi Rolfi ni
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-
materiaalkosten € 2,50 
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Wilnis - Traditiegetrouw werd ook dit jaar weer het ‘Wilnis 
Festival’ gehouden. Dit vond voor de 33e keer plaats van 
woensdag 16 augustus tot en met zaterdag 19 augustus 
in het Speelwoud achter de brandweerkazerne aan de 
Pieter Joostenlaan. Het Festival is uitgegroeid tot een 
echt dorpsfeest dat ook veel belangstellende bezoekers 
vanuit de omgeving trekt. Het Festival begint altijd met 
een middag voor de jeugd, mede mogelijk gemaakt door 
supermarkt Jumbo uit Wilnis, waar ook de brandweer 
zich welwillend bij aansloot met het brandweerspel 
waarbij jonge spuitgasten de kans krijgen om ‘brandjes 
te blussen’. Buiten konden kinderen en jongeren bij 
de verschillende kermiskramen tevens hun geluk 
beproeven om iets te winnen, maar ook in botsautootjes 
rijden, bij de Power Jumper hun gymnastische kunsten 
vertonen of zich op de springkussens heerlijk uitleven. 
Wie dat wilde kon zich verder laten schminken in de 

grote tent op het terrein, of aan de knutseltafel creatief 
zijn en van alle inspanning zijn of haar dorst gratis lessen 
met lekkere limonade en een fruitje om (gezond) op te 
knabbelen. Kortom, het was voor de kinderen weer een 
toff e middag waarin zij zich konden uitleven. Van dat 
alles werd druk gebruik gemaakt, want mede door het 
mooie zomerse weer was het gezellig vol met ouders en 
andere familieleden die hun kinderen begeleidden, maar 
ook met talloze bezoekers die anders dan in familiekring 
ook naar deze middag waren gekomen. De middag werd 
gevolgd door tal van andere activiteiten voor jong en oud 
’s avonds en later in die week. Inmiddels is het festival al 
weer voorbij. Bezoekers en deelnemers aan de diverse 
(sportieve) activiteiten hebben onder wisselende (frisse) 
weersomstandigheden – met woensdag als een zomerse 
uitschieter – volop kunnen genieten van datgene wat de 
organisatie heeft kunnen aanbieden. 

weer een 
groot succes

WILNIS FESTIVAL



De bibliotheek is meer 
dan alleen een uitleen-
punt van boeken. Het is 
een plek waar je kunt 
lezen, ontmoeten, stu-
deren, creëren en debat-
teren. Neem bijvoorbeeld 
de bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen, in Maars-
senbroek. Chittra Jaipal 
werkt hier als cursuslei-
der. Toen ze haar baan 
kwijtraakte, is ze bij 
de bibliotheek terecht 
gekomen waar ze met veel 

plezier vrijwilligerswerk 
doet.

De cursus Klik & Tik die zij 
wekelijks geeft, is bedoeld 
voor mensen die weinig 
tot helemaal geen ervaring 
hebben met het gebruik 
van de computer. De deel-
nemers leren werken met 
het toetsenbord en muis, 
mailen en hun mobiele 
telefoon gebruiken. Chit-
tra laat ze ook handige 
en sociale sites, zoals: 

stichtsevecht.nl, ns.nl, 
nosteletekst.nl, nu.nl, 
marktplaats.nl, en Face-
book zien.
“In het begin vinden de 
deelnemers het vaak 
eng”, vertelt Chittra. Na 
afloop volgen enthousiaste 
reacties. “Tegenwoordig 
moet je alles digitaal 
doen, denk bijvoorbeeld 
aan de belastingaangifte. 
Daarom is het belangrijk 
dat dit wordt aangeboden. 
Is de cursus afgerond, 

dan willen de deelnemers 
graag blijven komen voor 
de sociale omgang. Je ziet 
dat de bibliotheek een 

echte ontmoetingsplek is 
geworden. Naast deze cur-
sus biedt de bibliotheek 
bijvoorbeeld ook taalcur-
sussen voor asielzoekers 
aan. En er zijn ook  

sollicitatietrainingen.”
Chittra besluit: “De biblio-
theek is leuk ingericht. Je 
kunt er afspreken om er 

gezellig koffie of  thee te 
drinken. De kranten lig-
gen klaar. Iedereen is van 
harte welkom.” Bijzonder 
in de provincie Utrecht is 
dat je met de bibliotheek-

pas van je eigen biblio-
theek in de hele regio 
terecht kunt. Zo kun je 
bijvoorbeeld boeken lenen 
in je eigen woonplaats en 
deze inleveren in de plaats 
waar je werkt. 
De provincie Utrecht 
ondersteunt het regionale 
bibliothekennetwerk en is 
een belangrijke schakel 
tussen de lokale biblio-
theken en het Rijk. Kijk 
voor meer informatie op 
www.bibliotheek.nl

Lezen, ontmoeten en leren in de bibliotheek

De bibliotheek is een echte 
ontmoetingsplek geworden

ACTUEEL

Zwemseizoen 

Wie veilig wil zwemmen gaat naar één van de 27 
officiële zwemplaatsen in de provincie Utrecht 
(www.rudutrecht.nl/diensten/zwemwater/veilig-zwemmen). 
Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit ge-
meten en de veiligheid gecontroleerd. Kijk voor actuele 
informatie op www.zwemwater.nl, of  download de zwem-
water-app. Ook de zwemwatertelefoon (030-7023333) 
geeft actuele informatie over de waterkwaliteit. 

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie Utrecht:
N201 Vreeland: vervangen verlichting in fietstunnel, 21-
28 augustus
N233 Rhenen: vervangen verlichting in fietstunnel, 21-
28 augustus
N403 Loenen a/d Vecht: vervangen verouderde verlich-
ting, 17-31 augustus
N413 Soesterberg: afbouwen terreininrichting industrie-
terrein Richelleweg, tot half  september 2017
Zuidelijke randweg Woerden: Bouw van twee fietsbrug-
gen in Woerden, 21 augustus – half  december 2017

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitterac-
count @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een lo-
catie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie? 
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook

Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040. Facebook: 
@provincieutrecht

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin-
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl 
en www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van 
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evene-
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op: 
4 september 2017, 13.00 uur: Commissie Milieu,  
Mobiliteit en Economie 
4 september 2017, 19.30 uur: Ad hoc commissie  
Omgevingsvisie 
11 september 2017, 13.00 uur: Commissie Ruimte, 
Groen en Water 
11 september 2017, 19.30 uur: Commissie Bestuur, 
Europa en Middelen 

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen 
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie 
op: www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt 
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Stiltewandelingen in het Groene Hart
In het Groene Hart zijn 
maar liefst 18 gebieden 
waar je van de stilte kunt 
genieten. De provincie 
Utrecht koestert deze 
gebieden. Wilt u eens 
kennismaken met deze 
bijzondere plekken? Dat 
kan. Op 3 en 10 septem-
ber kunt u deelnemen 
aan een stiltewandeling, 
respectievelijk in het 
veenweidegebied rond 
Oudekerk aan de Amstel 
of  de open polders met 
haar houtkaden in Wil-

leskop. Ook kunt u tot 
30 augustus de reizende 
tentoonstelling bezoeken 
in het provinciehuis van 

Noord-Holland.  
Voor meer informatie 
en deelname zie 
www.geluidvandestilte.nl

Romeins landschap in tunnel in Bunnik
Wie door de tunnel in 
de Achterdijk in Bunnik 
fietst, ziet een Romeins 
landschap aan zich 
voorbij trekken. Op de 
wanden is verbeeld hoe 
het er lang geleden 
uitzag op de plek, waar 
een Romeinse grensweg 
(limes) heeft gelopen. De 
wandversiering is onlangs 
aangebracht in opdracht 
van de provincie Utrecht. 
De tunnelwand bevat 
ook foto’s van munten 
en overige vondsten die 

tijdens een archeologisch 
onderzoek in 2013 zijn 
opgegraven. Hiermee 
komt een rijke historie 
tot leven voor bewoners, 

scholieren en studenten 
en voor toeristen die het 
mooie Kromme Rijnge-
bied bezoeken.

IN DE
PROVINCIE



 
12   Nieuwe Meerbode  •  23 augustus 2017

“Grip op de overgang “
Wilnis – Iedere vrouw komt in de 
overgang en 80 % krijgt te maken 
met overgangsverschijnselen en die 
kunnen je dagelijkse leven behoor-
lijk beïnvloeden. Je bent rond de 40, 
gezond, maar hebt al even last van 
allerlei vage klachten, snel moe, kort 
lontje, slaapproblemen, gewichtstoe-
name, last van spieren en gewrich-
ten. Het zijn de eerste tekenen van 
de overgang door verandering in 
hormonen. Tussen de 45 en 50 zijn 
sommige klachten duidelijk herken-
baar denk aan opvliegers, nachte-
lijk zweten, vermoeidheid en het ver-
dwijnen van je …..  taille, de over-
gang is een feit! “Voeding speelt een 
belangrijke rol bij hormonale klach-
ten” zegt Sandra van Dieet & Eet. 
“Toch kun je de schade en klach-
ten zoveel mogelijk beperken door 
al vanaf je 40ste anders om te gaan 

met eten en bewegen. Het voed-
sel wat je eet zorgt voor energie en 
bouwstoffen die het lichaam nodig 
heeft om gezond te blijven. Dat daar 
tijdens de overgang aanpassing/ba-
lans in moet komen spreekt voor 
zich” aldus Sandra. Na haar oplei-
dingen voeding en dieetleer en ge-
wichtsconsulente volgde zij bij Care 
for Women de cursus vrouw/hor-
monen/voeding en haalt hormonale 
klachten uit de taboesfeer.

Workshop “Grip op de overgang” 
Tijdens deze interactieve workshop 
maken we een korte “wandeling” 
door het vrouwenlichaam en leer je 
gezonde smaakvolle voeding keuzes 
te maken, kleine aanpassingen die 
zorgen dat je zo fit mogelijk door de-
ze fase komt. Voor meer info zie de 
advertentie elders in dit blad. 

Rookvrij waar kinderen zijn!
Waverveen - Steeds meer wordt 
de roep gehoord, om p;laatsen waar 
vooral kinderen komen rookvrij te 
maken.  Inmiddels worden er in Ne-
derland door steeds meer organisa-
ties, zoals scholen, sportclubs, ge-
meenten en speeltuinverenigingen, 
rookvrij gemaakt. Het initiatief komt 
niet alleen van professionals; juist 
ook betrokken ouders en grootou-
ders zien de noodzaak van rook-
vrij in. Een goed voorbeeld is Hes-
ter Zitvast uit Waverveen (zie foto). 
In maart dit jaar riep Hester via een 
open brief Nederlandse pretparken 
en dierentuinen op om hun parken 
rookvrij te maken. Hester raakte ge-
inspireerd toen ze samen met haar 
gezin pretparken bezocht in Florida, 
waar niemand een sigaret opstak 
in de buurt van kinderen.” Daar zijn 
speciale rookplekken voor aange-
wezen. Het contrast was groot toen 
ik terugkwam in Nederland en met 
mijn dochtertje van twee een die-
rentuin bezocht.” Sinds 1 april 2017 
is bij een groot aantal attractiepar-

ken roken in de wachtrij verboden. 
De club van Elf (vereniging gevormd 
door de directeuren van 11 attrac-
tieparken in Nederland) maakte dit 
in april dit jaar bekend. O.a. de Ef-
teling, Walibi Holland, Diergaarde 
Blijdorp en de Apenheul zijn aange-
sloten bij de Club van Elf, red. Hes-
ter: “het is een mooie eerste stap dat 
er niet meer gerookt mag worden in 
wachtrijen, maar ik snap niet waar-
om de parken niet helemaal rook-
vrij zijn geworden. Je hebt dan nog 
steeds zoveel plekken waar nog ge-
rookt mag worden met kinderen er-
bij. Wat mij betreft dus een goed 
begin, maar er mag nog wel een 
schepje bovenop

Onderzoek KWF
Om kinderen te beschermen tegen 
sigarettenrook wil een meerderheid 
(52%, 2017) van de Nederlanders 
zich inzetten om plekken waar veel 
kinderen komen rookvrij te maken. 
Dat blijkt uit onderzoek van Kantar 
Public in opdracht van KWF Kanker-

bestrijding. Door de plekken waar 
juist veel kinderen komen rookvrij te 
maken, worden kinderen niet alleen 
beschermd tegen de schadelijke ge-
volgen van (mee)roken, maar komen 
ze ook minder in de verleiding om 
zelf te gaan roken.
Inmiddels worden er in Nederland 
door steeds meer organisaties, zoals 
scholen, sportclubs, gemeenten en 
speeltuinverenigingen, rookvrij ge-
maakt. Het initiatief komt niet alleen 
van professionals; juist ook betrok-
ken ouders en grootouders zien de 
noodzaak van rookvrij in. Een goed 
voorbeeld is Mohamed Taheri uit 
de Haagse Schilderswijk, hij heeft 
als ouder het initiatief genomen om 
speelplaatsen rookvrij te maken: “Er 
wordt vrij veel gerookt in de Schil-
derswijk, maar niet meer op de 
speelplaatsen. Door de kracht van 
mijn kinderen heb ik het voor elkaar 
gekregen dat uiteindelijk 500 speel-
plaatsen in heel Den Haag rookvrij 
zijn geworden”. In Groningen is Ro-
bert van de Graaf aan de slag ge-
gaan. Hij maakte een schoolplein en 
het plein bij de kinderopvang rook-
vrij: “Ik wil niet dat mijn kinderen 
gaan roken, ik doe alles wat ik kan 
om dat te voorkomen. Eén van de 
dingen die ik concreet doe is zorgen 
dat een schoolplein of een kinder-
opvang rookvrij wordt”. 
 
Iedereen kan iets doen
Met hun nieuwe gezamenlijke cam-
pagne roepen de Hartstichting, KWF 
Kankerbestrijding en het Longfonds 
ook anderen op om lokaal de hand-
schoen op te pakken. Alleen sa-
men kunnen we een Rookvrije Ge-
neratie realiseren: een toekomst 
waarin jongeren niet meer begin-
nen met roken. De drie fondsen ho-
pen dat meer Nederlanders hier zelf 

mee aan de slag gaan. Dat kan al 
op een simpele manier, bijvoorbeeld 
door het gesprek aan te gaan met 
de voorzitter van de voetbalclub of 
het sturen van een e-mail naar de 
speeltuinvereniging. Op de website 
rookvrijegeneratie.nl vinden ouders, 
grootouders en andere betrokkenen 
tips, stappenplannen en inspireren-
de voorbeelden om zelf aan de slag 
te gaan.

Noodzaak
Het is belangrijk om kinderen rook-
vrij op te laten groeien. Uit onder-
zoek blijkt dat zien roken, doet ro-
ken. Elke week raken honderden 
kinderen verslaafd aan roken in Ne-
derland. Ruim de helft van de men-
sen die blijft roken, sterft aan de ge-
volgen daarvan. Jaarlijks zijn dat 
20.000 tabaksdoden en enkele dui-
zenden door meeroken. Dat zijn er 
meer dan drank, drugs, misdaad en 
verkeer bij elkaar.

Rookvrije Generatie
De beweging ‘op weg naar een 
Rookvrije Generatie’ is een initiatief 
van het de Hartstichting, KWF Kan-
kerbestrijding en het Longfonds. 
Met een groeiend aantal partij-
en en personen werken ze toe naar 
een samenleving waarin opgroeien-
de kinderen worden beschermd te-
gen tabaksrook en de verleiding om 
te gaan roken. Dat lukt als iedereen 
samen het goede voorbeeld geeft en 
de omgevingen waar kinderen ko-
men rookvrij maken. Iedereen kan 
iets doen. Zo gaan we samen op 
weg naar een Rookvrije Generatie. 
 
In hoeverre bent u het eens met 
een rookverbod in/op?
N=1000 publiek 18+
% (helemaal) mee eens
Speeltuinen 82
Dierentuinen 63
Attractieparken 61
Sportvelden 58

Word Taalvrijwilliger bij 
Taalhuis De Ronde Venen
De Ronde Venen - Wil je graag 
vrijwilligerswerk doen en vind je het 
belangrijk dat mensen kunnen par-
ticiperen in de Nederlandse samen-
leving? Het Taalhuis De Ronde Ve-
nen is dringend op zoek naar vrij-
willigers die het leuk vinden om Ne-
derlandse taalbegeleiding te ge-
ven aan voornamelijk anderstaligen. 
Hiervoor hoeft u niet over onder-
wijskundige ervaring te beschikken.
Taalhuis De Ronde Venen is een sa-
menwerkingsverband tussen de ge-
meente, de Bibliotheek AVV, Gilde 
en Tympaan De Baat. 1 op de 9 vol-
wassenen in Nederland is laaggelet-
terd en samen maken wij ons sterk 
voor het bestrijden daarvan. Daar-
om zijn we op zoek naar taalvrijwil-
ligers. Als taalvrijwilliger kun je het 
verschil maken in iemands leven. 
Met slechts een paar uur vrijwilli-
gerswerk per week geef je iemand 

de kans om zijn of haar basisvaar-
digheden, zoals lezen en schrijven, 
te verbeteren. Vrijwillige taalhulp is 
ontzettend belangrijk en waardevol. 
Zo kunnen cursisten dankzij taal-
hulp beter mee doen in de maat-
schappij en ontstaat er meer begrip 
en verbinding tussen anderstaligen 
en Nederlandstaligen. Na een taal-
traject kunnen deelnemers bijvoor-
beeld makkelijker formeel onderwijs 
vinden of ze vinden sneller (vrijwilli-
gers)werk. Vind je het leuk om met 
taal en mensen te werken? Beschik 
je over inlevingsvermogen, geduld 
en flexibiliteit? Beheers je de Ne-
derlandse taal goed? Dan is dit mis-
schien wel iets voor jou! Heb je inte-
resse, neem dan contact op met het 
Taalhuis De Ronde Venen, tel. 0297-
230280 of via c.prange@stdb.nl. Kijk 
ook eens op: www.steunpuntvrijwil-
ligerswerk.info/

Uithoorn – Vanaf dinsdag 5 sep-
tember komen leden van de fo-
tokring Uithoorn weer tweeweke-
lijks bijeen. Besprekingen van foto’s 
staan vrijwel alle kringavonden cen-
traal. Soms plenair, soms in kleine-
re groepjes. Leden brengen hun ei-
gen werk mee, meestal afgedrukt 
op A3-formaat in passe-partout. De 
eerste kringavond is er meteen een 
clubcompetitie (zonder thema), ver-
derop in het seizoen komen vierkant 
zwart-wit, landschap, industrie en 
interieurfotografie als kringcompe-
titie aan bod. Deze thema’s zijn de-
zelfde als de thema’s die rayon Ken-
nemerland heeft. Ook een serie van 
5 foto’s staat op het programma, 
evenals poëzie, metropolis, onver-
wachte kleur en een nog onbeken-
de opdracht. Sommige thema’s wor-
den enkele weken vooraf uitgebreid 
toegelicht. Daarnaast laten enkele 
leden die zich hebben vastgebeten 
in een bepaald fotografisch onder-
werp hun uitgebreide fotoserie zien 
en delen zij hun verhaal, werkwijze 
en leerpunten met de andere leden. 
Ook een uitwisseling met een ande-
re fotoclub staat op het programma. 

Niveau
Het niveau van de leden van de fo-

tokring verschilt behoorlijk. Door-
dat enkele leden erg goede fotogra-
fen zijn, kunnen anderen zich aan 
hen optrekken dankzij de opbou-
wende kritiek tijdens de besprekin-
gen. Ook de fotografische voorkeu-
ren van de leden verschilt behoor-
lijk. Sommigen hebben veel plezier 
in het bewerken van foto’s in Pho-
toshop of Lightroom, anderen doen 
dit niet. Sommigen hebben een 
sterke voorkeur voor onderwerpen 
zoals natuur, anderen voor verval-
len gebouwen, architectuur of bij-
voorbeeld portret. Sommigen zijn 
dol op zwart-witfoto’s, anderen ge-
ven de voorkeur aan kleur. Al die 
verschillende invalshoeken en voor-
keuren worden gewaardeerd en ge-
respecteerd binnen de fotokring. 
Leden die vragen hebben over fo-
tobewerking of aanschaf van nieu-
we apparatuur vinden bij elkaar het 
antwoord. De kringavonden hebben 
ook een pauze waarin de leden ge-
zellig babbelen over fotografie of 
anderen onderwerpen. Fotokring 
Uithoorn heeft bijna 30 leden. Er is 
nog plek voor enkele enthousias-
te hobbyfotografen. Interesse? Kijk 
dan op www.fotokringuithoorn.nl of 
stuur een mail aan info@fotokring-
uithoorn.nl

Fotokring Uithoorn start 
nieuw seizoen!

Regio - Al enige jaren wordt in TCO 
(Therapeutisch trainingscentrum 
Oosteinder) o.a. de training Levens-
Kunst gegeven met veel succes. Hier 
wordt gewerkt met systemisch werk 
en familieopstellingen. Lidwien van 
den Broek, trainer en coach: “De 
methodiek ‘Systemisch werken’ kan 
ons inzicht geven in hoe wij als indi-
vidu verbonden zijn met verschillen-
de groepen oftewel systemen. Het 
eerste en belangrijkste systeem is 
dat waarin een kind wordt geboren: 
de familie. Door familieopstellingen 
kan heel goed zichtbaar gemaakt 
worden, of en hoe we zijn vastgelo-
pen in dit systeem en we oude pa-
tronen maar niet kunnen loslaten. 
In een workshop welke op vrijdag-
avond 1 september in de studio van 
YogAletta in the Beach wordt gege-
ven, kan je heel mooi zelf ervaren 
wat een familieopstelling voor jou 
kan betekenen”.  Daarna kan je voor 
jezelf beslissen of de  nieuwe trai-
ning LevensKunst in TCO iets voor 
jou kan zijn. Deze zal starten op vrij-
dag 22 en zaterdag 23 september 
a.s., gevolgd door nog 2 hele zater-
dagen en 1 avond. Meer info over 
de workshop familieopstellingen en 
de training LevensKunst: www.tco-
aalsmeer.nl of mail naar info@tco-
aalsmeer.nl.  Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar TCO of 

door direct een aanmeldformulier te 
downloaden via de site van TCO. De 
entree bedraagt 6 euro.  

Workshop 
“Mindfulness is ook erg goed voor 
je algemene ontwikkeling en om 
bewuster in het leven te staan, dus 
je hoeft niet altijd iets te ‘manke-
ren’ om de vruchten te plukken van 
mindfulness”.  Joke en Marianne 
Buskermolen, co-trainer en direc-
teur van TCO: ‘We horen vaak dat 
mensen die de training hebben ge-
volgd een stapje hebben kunnen 
maken. Het blijkt echter vaak lastig 
om aan anderen uit te leggen wat 
Mindfulness nu precies is. Daarom 
bieden wij regelmatig workshops 
aan om mensen de gelegenheid te 
geven er zelf iets van te kunnen er-
varen. En we zijn blij dat Aletta van 
Oostveen haar mooie studio ‘YogA-
letta in The Beach’ hiervoor ter be-
schikking stelt”. (www.yogaletta.nl). 

De workshop Mindfulness wordt 
gegeven op zondagmiddag 3 sep-
tember. Daar kan je je ook al in-
schrijven voor de nieuwe 8-weekse 
training Mindfulness in TCO. Deze 
zal starten op 21 september.  

Voor meer info zie advertentie elders 
in dit blad

Kennismaken met familie- 
opstellingen en Mindfulness

Uithoorn - A.s. zaterdag 26 augus-
tus is er weer Topical Night in Uit-
hoorn. 5 horecazaken doen hier 
weer aan mee, te weten café de Her-
bergh 1883, café Bonaire, River café, 
Café de Gevel, en café Drinken & Zo. 

Munten
Nieuw dit jaar is dat er met con-
sumptie munten gewerkt gaat wor-
den. En om het voor iedereen zo 
makkelijk mogelijk te maken komen 
er 4 muntenhokjes te staan waar 
men munten kan kopen! Doordat 
er in Uithoorn bijna nergens meer 
gepind kan worden, zijn alle kas-
sa’s voorzien van een pinautomaat! 
In de zaken kan natuurlijk ook ge-
pind worden en ook contant betaald 
worden, maar buiten kan alleen be-
taald worden met munten!

Artiesten
Bij café de Herbergh Laura Fisher, 
Wesly Bronkhorst, Soca Boy, Ed-
dy Walsh, Dennis van Veen, Edo en 
feest DJ Jordy! Café Bonaire en café 
de River, D.J. Menno Drost en Robin 
Zett, en brassband Brotherhood. 
Café de Gevel, Yes Berendse, Mark 
Fledderman en Willem Barth. Cafe 
Drinken & Zo, De band Woodworks! 

De muziek buiten is tot 1.00 uur, de 
taps zijn open tot 1.30 uur en in de 
café’s gaan we door tot 2.30 uur en 
om 3.00 uur gaan alle deelnemende 
café’s dicht! Deze avond wordt ge-
sponsord door de stichting promo-
tie Uithoorn en De Kwakel. 

Voor meer info zie advertentie elders 
in dit blad.

Tropical Night Uithoorn 
zaterdag 26 augustus

EHBO Lucas opleidings-
cursus in Vinkeveen
Vinkeveen - Wat doet u als uw 
buurman ineens op straat in el-
kaar zakt? Wat doet u als uw kind 
haar kleine teen stoot, veel pijn 
heeft en haar teen niet kan be-
wegen? Wat doet u als uw col-
lega zich verslikt en benauwd 
wordt? 
En zo kunnen we nog wel on-
eindig doorgaan met situaties 
die kunnen gebeuren bij uw 
thuis, werk of onderweg. Wat is 
er mooier dat u kan helpen in al 
deze situaties? Dat u er niet hul-
peloos bij staat of toch maar on-
gemerkt doorloopt en daar la-
ter toch niet zo’n prettig gevoel 
bij hebt. Een reanimatie diplo-
ma is al heel mooi, maar het be-
treft niet altijd hartfalen, dus een 
EHBO diploma maakt u veelzij-
diger. De eerste minuten na een 
ongeval zijn vaak cruciaal om le-
vens te redden en schade te be-
perken. En als u nu weet dat de 
meeste ongevallen thuis plaats-
vinden, dan is het toch heel han-
dig en mooi als u gelijk hulp kunt 
verlenen.

Geruststellen
Tijdens de EHBO-cursus leert 
u hoe u in elke situatie hulp 
kunt verlenen, van geruststel-
len, wondverzorging, handelen 
bij kleine ongevallen, waarschu-
wen van de professionele hulp-
diensten, tot stabiele zijligging 
en reanimeren. Hierbij krijgt u 
theoretische scholing, maar ook 
observeren, communiceren en 
vaardigheden. De opleiding zal 
worden gegeven op woensdag-
avond. 27 september start de 
opleiding tot het EHBO diplo-
ma inclusief (kinder)reanimatie 
en AED. Op 13 december doet 
u dan examen. Het aantal les-
sen inclusief het examen beslaat 
11 avonden. De cursus zal gege-
ven worden in het EHBO gebouw 
op Pijlstaartlaan 1a te Vinkeveen 
op woensdagavond van 19.30 
uur tot 21.30 uur door Margreth 
van Drooge . Wilt u meer infor-
matie of u aanmelden dan kunt u 
bellen 0297-564192, mailen naar 
ehbolucas@casema.nl of www.
ehbolucasvinkeveen.nl
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Laatste Speelweek
van vier weken

zomeractiviteiten 
Uithoorn - De bingo afgelopen dinsdag werd een groot succes voor 
de aanwezige kinderen. Datzelfde gold ook voor Bewegen met ou-
deren op donderdag. Het toppunt was echter opnieuw de Spelen-
kermis op vrijdag waar tegen de tweehonderd kinderen op af kwa-
men. De vier weken zomeractiviteiten zijn weer voorbij. In deze peri-
ode hebben de buurtbeheren Zijdelwaard en Europarei in nauwe sa-
menwerking met Videt de kinderen een gevarieerd programma aan-
geboden. Daar hebben we de afgelopen weken over bericht. De laat-
ste week stonden er drie activiteiten op de lijst. Dinsdag kwamen er 
ruim veertig kinderen af op de Bingo in 't Buurtnest. Ook een aan-
tal ouders bleven hangen om toch ook even mee te spelen. Draaister 
Angeline en omroeper Kees hadden er een behoorlijk tempo inzitten. 
Toch duurde het even voordat de eerste bingo viel. Daarna ging het 
een stuk sneller. Na enkele rondjes werd er kort gepauzeerd en kon-
den de kinderen een door de Goudreinet geschonken appel of man-
darijn kiezen. Ook was er voor iedereen wat te drinken. Na de pauze 
werd er verder gespeeld, totdat elk kind met minimaal één prijs naar 
huis ging. Een heel gezellige en geslaagde middag.

Donderdag
Donderdagmiddag was voor ouderen. In De Scheg was een bijeen-
komst met als titel Bewegen met ouderen. Fysiotherapeute Carolien 

Smeets van Motion vertelde in ruim een kwartier waarom (blijven) 
bewegen zo goed is voor iedereen en vooral voor ouderen. Uit de vra-
gen van de twintig aanwezigen bleek wel dat het onderwerp aan-
sloeg. Carolien liet de aanwezigen door middel van enkele simpe-
le oefeningen zien hoe je zelf zorgt dat je soepel blijft. Na een uur-
tje bezig te zijn geweest met het lichaam kwam ook de geest aan de 
beurt. De bezoekers zochten met elkaar spelletjes uit en onder het 
genot van een kopje koffi e of thee en een koekje werd nog een uur-
tje gezellig gespeeld. Rummycup, klaverjas en Mens erger je niet lei-
den tot veel plezier.

Vrijdag
Vrijdag moest de grote afsluiting worden. Samen met Zorg en Ze-
kerheid was bij 't Buurtnest een groot aantal spelen uitgezet. Van-
af half twee mochten de kinderen gratis hun gang gaan. Wie dacht 
dat ropeskipping een beetje touwtjespringen was, kwam bedrogen 
uit. Met een springtouw kun je dus veel meer doen. Het hoelahoe-
pen riep bij veel volwassenen nostalgische ervaringen op. Blikgooi-
en, boter, kaas en eieren en sjoelen werden ook veel gespeeld. Spij-
kerbroek hangen leidde zelfs tot een heuse competitie. De pannakooi 
stond geen moment leeg, net zo min als de stormbaan. Kortom, ieder 
spel werd met evenveel enthousiasme gespeeld. Het touwtjetrekken 

in Kate&Go was natuurlijk ook heel geliefd. Tussendoor konden de 
kinderen weer genieten van door de Goudreinet beschikbaar gesteld 
fruit. Tegen drieën vonden de door IJssalon Esplanade gesponsor-
de ijsjes gretig aftrek. Alle kinderen lieten maar wat graag hun spe-
lenkaart daarvoor aftekenen. Ook de gratis fl esjes water waren erg 
in trek. Zo rond een uur of vier bleken ongeveer honderdtachtig kin-
deren een spelenkaart gehaald te hebben. Bovendien waren er meer 
dan vijftig volwassenen die ook graag zo'n kaart wilden hebben. Om 
half vijf maakte de organisatie een eind aan de spelen. Veel kinde-
ren en ook volwassenen bleven nog wat hangen omdat het zo gezel-
lig was. De hele middag was het druk en gezellig en genoot iedereen 
van de spelen en de sfeer.

Buurtbeheer Zijdelwaard en Europarei
kijken terug op een geslaagde vier weken.

De samenwerking met Videt liep weer op rolletjes. Ook bedanken wij 
de brandweer voor de aanwezigheid bij Waterpret. De Goudreinet 
voor het vele fruit, IJssalon Esplanade voor de ijsjes en Zorg en Ze-
kerheid voor de ondersteuning bij de Spelenkermis

VOLGEND JAAR WEER
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