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Vermist
Wilnis - Sinds 20 augustus jl, is 
er niets meer gezien of verno-
men van kater Coockie uit Wil-
nis. Coockie is een gechipte ka-
ter en woon in de Watertuin in 
Wilnis. Hij heeft een bruine vlek 
op zijn kin en op zijn rechter ach-
ter poot. Hij wordt enorm gemist. 
Weet u waar Coockie zich bevindt 
of heeft u hem ghezien, bel a.u.b. 
met 06-24608945.

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

ening fi ets rug en 
n tuur er inding igte e t

Om half vijf wordt iedereen wel-
kom geheten, waarna om vijf uur 
de brug offi  cieel zal worden ge-
opend. Een klein half uurtje later 
zal de natuurverbinding worden 
geopend. Daarna gaat men op de 
fi ets naar Fort Nigtevecht waar de 
feestelijke afsluiting plaatsvindt 
met een drankje, een hapje en mu-
ziek. De openingen en feestelijke 
afsluiting bij Fort Nigtevecht wor-
den aangeboden door provincie 

Noord-Holland en haar project-
partners Rijkswaterstaat, provincie 
Utrecht en de gemeenten Sticht-
se Vecht en De Ronde Venen. Wilt 
u bij deze feestelijke opening aan-
wezig zijn, laat het even weten via: 
openingfnn@buro3c.nl. Kom lo-
pend of met de fi ets naar de ope-
ningen en het feest, niet met de 
auto. Er is geen parkeerruimte. 
Voor minder-validen wordt uiter-
aard een uitzondering gemaakt. 

Beter bereikbaar, mooier 
landschap
Er is de afgelopen jaren hard ge-
werkt aan de fi etsbrug en na-
tuurverbinding bij Nigtevecht. 
De ranke brug koppelt recreatie-
ve fi etsroutes langs de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stel-
ling van Amsterdam. Ze zorgt 
voor een betere bereikbaarheid 
in de regio. De natuurverbinding 
met de diervriendelijke oevers in 
het Amsterdam-Rijnkanaal maakt 
de uitwisseling van fauna moge-
lijk tussen natuurgebieden. Het 
groene, weidse landschap rond 
Abcoude en Nigtevecht is daar-
mee versterkt.

Regio - Op vrijdagmiddag 7 september 2018 worden de nieuwe 
fi etsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht offi  cieel geopend. 
Inwoners van Nigtevecht en Abcoude, jong en oud, zijn vanaf 
16.30 uur van harte welkom. Lopend of met de fi ets natuurlijk, 
niet met de auto! 
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 Mijdrecht: omg. Kerkvaart, Bruggesloot, Ho� and (315 kranten)
 Meerdere bezorgers voor Mijdrecht!!!

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

zaterdag 15 en zondag 16 september 2018
27 locaties -  openingsti jden 12-17  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

De Ronde Venen - Op verschil-
lende plaatsen in de gemeente 
zijn de eerste zonnepanelen op 
daken gelegd die inwoners heb-
ben gekocht na de inkoopactie 
die is gehouden. Honderden in-
woners kwamen voor de zomer 
op de avonden af waar informa-
tie werd gegeven over voorde-
len van panelen. Komende we-
ken worden 900 zonnepanelen 
op daken gelegd en dat aantal 
neemt nog toe.

Wethouder Kiki Hagen (Duur-
zaamheid) ging kijken bij de in-
stallatie van zonnepanelen bij 
Mijdrechtenaar Harrie Rutten. 
Rutten is blij dat de zonnepane-
len nu geplaatst zijn. ,,Ik had het 
veel eerder moeten doen. Dan 
had ik geprofi teerd van de mooie 
zomer’’, zegt hij.

Niet alleen op het zuiden
Kiki Hagen is blij met zulke betro-
ken bewoners. ,,Zonnepanelen 
zijn de eerste stap naar een ener-
gie neutrale gemeente. Interes-
sant is dat de investering in zon-
nepanelen al in zes jaar kan wor-
den terug verdiend. En plaatsing 
is echt niet alleen maar interes-
sant als je over een dak op het zui-
den beschikt.’’ Reinier Schneider 
van het Energieloket: ,,Dat klopt. 
Zonnepanelen worden zelfs vaak 
op het oosten en westen ge-
richt. De zon staat dan op de pa-
nelen als de vraag naar elektrici-
teit in huis het hoogst is.” Wethou-
der Hagen vervolgt: ,,Het is goed 
om te zien dat idealistische inwo-
ners als Harrie Rutten de stap nu 
nemen! Ik ben benieuwd hoeveel 
inwoners als hij de off ertes van 
Groenpand zullen tekenen.’’

Eerste zonnepanelen op daken gelegd
onne nelen tie leidt tot 
l tsing n  nelen

Uithoorn - Het laatste onder-
werp waarover wij van wethou-
der Jan Hazen iets wilden horen 
tijdens het gesprek wat wij met 
hem over verscheidene onder-
werpen hebben gehad en die tot 
zijn portefeuille behoren, is het 
sportbeleid. In een nota aan de 
raad met de nodige stukken en 
rapporten heeft de (vorige) raad 
destijds een overzicht gekregen 
welke bezuinigingen er allemaal 
op de sportverenigingen zijn los-
gelaten. De afgelopen raadspe-
riode zijn er veel debatten ge-
voerd, talrijke insprekers hebben 
met passie hun zegje gedaan en 

sportverenigingen hebben uit-
eindelijk de tering naar de nering 
gezet. Zij hebben op alle mogelij-
ke manieren zelf bezuinigingen 
doorgevoerd op hun onderko-
men, onderhoud en activiteiten 
omdat de gemeente de subsidie-
kraan fors had dichtgedraaid. Hoe 
staat het er nu voor?
“In 2012 als ik mij goed herin-
nert stond de gemeente er fi nan-
cieel erg slecht voor. Toen heb-
ben wij als raad – waar ik zelf deel 
van uitmaakte – een groot aantal 
bezuinigingsmaatregelen afge-
kondigd. De afspraken die toen 
nog opgeld deden, daterden van 

2008. Er waren allerlei contracten, 
de sfeer werd er niet beter op en 
er werd nogal gebakkeleid. Vorig 
jaar zijn we er na lang overleg re-
delijk uitgekomen met de sport-
verenigingen dat de bezuinigin-
gen voor de helft zouden worden 
teruggedraaid. Dat was ook een 
raadsbesluit,” steekt Jan van wal. 
“De contracten worden opnieuw 
aangepast; er komen nieuwe 
huurcontracten, andere exploi-
tatie-overeenkomsten die in een 
afrondend stadium zijn en welke 
we in dit najaar hopen te onder-
tekenen. 
Vervolg elders in deze krant.

ort is et so i le 
ement in de s menle ing

Verenigingen hebben de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen

Uithoorn – Op donderdag 4 ok-
tober zijn alle senioren van Uit-
hoorn/De Kwakel zijn welkom 
op Sportpark Randhoorn. Van-
af 09.45 uur bent u welkom voor 
een dag van met name gezellig-
heid, informatie, aandacht voor 
de inwendige mens en enter-
taiment. De opening wordt ver-
zorgd door waarnemend burge-
meester Heiliegers. In de ochtend 
uiteraard volgens wens van onze 
routiniers de bingo. Na de uitge-
breide lunch kunt u genieten van 
verrassend entertainment. De na-

zit met drinken en zo eindigt rond 
16.30 uur.

Kom en geniet! 
Deelname is alleen mogelijk door 
inschrijving vóór 15 september en 
is dit jaar gratis. Bel na 17.00 uur 
naar PW van den Hoogen Tel. 0297-
566950. Op de markt treft u onder-
meer de kramen aan van: Motion 
Fysiotherapie en Preventie, Oorwerk 
Auditiens Uithoorn, Bouwens Uit-
vaartcentrum, Christa Snoek Bloem-
sierkunst, Pearle Opticiens Uithoorn 
en de Praktijk School Uithoorn. 

g n de uderen 



DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 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, 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.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

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

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN, 
EDITIE 3: UITHOORN, 
DE KWAKEL, NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 30.900

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
VOORLICHTINGSBIJEEN-
KOMST VOOR DE IPAD 
CURSUS “ZILVERONLINE” 
3 keer per jaar wordt er door 
vrijwilligers, de iPadcursus “Zil-
veronline” (voor senioren!) ge-
geven. Deze cursus heeft als 
doel om senioren over de 
drempel te krijgen van de digi-
tale wereld, waarin ook zij ko-
men te staan. Op donderdag-
ochtend 27 september 2018 
zal de volgende cursus van 
2018 weer van start gaan met 
de “intro ochtend”. Om een 
beeld te geven van wat de cur-
sus inhoudt, zullen de docen-
ten een openbare voorlich-
tingsbijeenkomst houden, op 
donderdag 13 september 2018 
van 10.00 tot 12.00 uur. Deel-
name aan deze ochtend is gra-
tis. Graag even aanmelden als 
u wilt komen. Tel.: 0297-567209

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE 
ACTIVITEITEN, NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN
In september beginnen we aan 
een nieuw seizoen activiteiten 
en cursussen.
Stoelhonkbal, Vitaal Bewegen, 
Bewegen op Muziek, Meer Be-
wegen voor Ouderen en Stoel 
Yoga starten al in de eerste 
week van september. Ook kunt 
dan op maandagmiddag weer 
terecht bij het Knip- en Kleur-
café of om wenskaarten te ma-
ken. Op dinsdagochtend wor-
den er ook wenskaarten ge-
maakt. Bent u op zoek naar een 
passende activiteit of heeft u 
ideeën voor een nieuwe ac-
tiviteit die u mist in ons aan-
bod, dan horen wij het graag! 
Alle activiteiten worden onder-
steund door vrijwilligers. Lijkt 

het u leuk om ons te komen 
helpen? Kom langs of maak 
een afspraak, wij denken graag 
met u mee. Iedere ochtend 
staat de koffie klaar.

Let op de krant van volgende 
week, er komt een:
INFORMATIEBIJEEN-
KOMST BUURTKAMER 
MEERWIJK
Hannie van Mourik en Pia de 
Lange, hebben onlangs het 
idee opgevat om de behoef-
te van een buurtcentrum/ een 
plek voor de wijk te onderzoe-
ken.
In samenwerking met Uit-
hoorn voor Elkaar willen zij 
een inloopbijeenkomst orga-
niseren om te onderzoeken 
wat te wensen en behoefte zijn 
voor de bewoners in de Meer-
wijk. In de krant van volgende 
week staat de locatie en de tijd. 
U bent dan van harte welkom 
onder het genot van een kop-
je koffie , met elkaar in gesprek 
te gaan.

Wist u dat?
• i  ook in Thamer al gaan 
starten met een koffie ochtend 
in de wijk?
• Dit in e pon erosa gaat 
plaats vinden.
• De eerste ochten  on er-
dag 11 oktober is.
• De ko e klaar staat an-
af 10.00 uur en iedereen wel-
kom is.
• i  graag met e wi kbewo-
ners in gesprek gaan, over hoe 
deze ochtend eruit moet ko-
men te zien in de toekomst.
•  al ragen en o  i ee n kunt 
mailen naar: info@uithoorn-
voorelkaar.nu

Live muziek bij 
Brouwerij de Schans
Uithoorn - Iedere 1e en 3e zon-
dag van de maand is er in Proef-
lokaal de Schans van 15.00 tot 
18.00 uur Live muziek van de 
band Tarango.
Ze spelen vele mooie eigennum-
mers en prachtige covers van an-
dere artiesten. Tarango, heeft een 
breed scala aan Amerikaanse mu-
ziekstijlen. Er worden regelma-
tig andere gastartiesten uitgeno-

digd waardoor het steeds verras-
send en nooit hetzelfde is. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten 
want de toegang is gratis. Bier-
brouwerij en Distilleerderij De 
Schans vind u  op:  Schans 21 - 
1421BA Uithoorn – 085-8887523 . 
Wel belangrijk om te weten is dat 
de ingang aan de achterzijde van 
het gebouw zit tussen nummer 
15 en 17.

Regio - Van 9 t/m 15 septem-
ber wordt ook dit jaar weer in 
Uithoorn, de Kwakel en Amstel-
hoek huis aan huis gecollecteerd 
voor alle mensen die lijden aan 
een spierziekte, zoals b.v. Du-
chenne, Spina Bifida, Hunting-
ton, ziekte van Pompe, SMA, ALS 
en nog velen andere vormen van 
spierziekte, wel 600 verschillen-
de. In Nederland is de kans op 
spierziekte 1 op 80. Het fonds is 
een stuwende kracht achter we-
tenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten in Nederland. En 
het fonds zet zich in om mensen 
met een spierziekte de hoogst 
mogelijke kwaliteit van leven 
te bieden. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds wil spierziekten de 
wereld uit helpen. Uw hulp is 
hierbij hard nodig. Een goede 
bijdrage in de collectebus, wan-
neer de collectant bij u aan belt 
zal ten zeerste op prijs worden 
gesteld. Door te collecteren of 
u aan te melden als wijk comité-
lid voor het Prinses Beatrix Spier-
fonds kunt u echt iets voor een 
ander betekenen en het kost u 
maar een paar uurtjes tijd die 
u zelf kunt bepalen. Loopt u, of 
een van uw huisgenoten, mee in 
deze week of wilt u als wijk comi-
télid helpen, neem dan contact 
op met de coördinator collec-
te van het Prinses Beatrix Fonds, 
Josje Castenmiller van Breemen 
tel. 0297 563146; email: jossen@
castenmiller.nl Meer weten over 
het Prinses Beatrix Spierfonds, 
kijk op info@spierfonds.nl  

Wordt 
collectant

40, 50 OF 60+ en toch nog een 
muziekinstrument leren spelen?

Regio - Vanaf september start, 
voor de derde jaar op rij, het pro-
ject Middelbare Muziek Meesters 
van Muziekvereniging KnA. Het 
is een project bedoeld om 40, 50 
en 60 plussers een mogelijkheid 
te bieden om laagdrempelig te 
ontdekking hoe leuk muziek ma-
ken kan zijn. Veel mensen op de-

ze leeftijd denken dat ze ‘de boot 
hebben gemist’ en durven niet 
meer te beginnen aan een nieu-
we hobby. Maar muziek maken 
is iets van alle leeftijden! Daar-
naast brengt het leren bespelen 
van een muziekinstrument ook 
vele andere extraatjes; het is ont-
zettend goed voor de grijze her-

sencellen, wetenschappers heb-
ben aangetoond dat het maken 
van muziek de hersenen actie-
ver maakt, en het samen spelen 
in een orkest maakt dat er nieu-
we vriendschappen worden ge-
maakt en gaat eenzaamheid te-
gen. Wat houdt het project in? 
Muziekvereniging KnA creëert de 
mogelijkheid om 6 maanden te-
gen een gereduceerd tarief lid te 
zijn van de vereniging, verzorgt 
indien gewenst het betreffende 
instrument voor u en begeleidt 
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 
beslissen of u door wilt gaan of 
niet. Het project wordt afgesloten 
met een een gezamenlijk optre-
den met het KnA Orkest.

Informatieavond
Op maandag 10 september is 

er om 20.00 uur een informatie-
avond in het Muziekgebouw aan 
het Legmeerplein in Uithoorn.
Tijdens deze avond krijgt u infor-
matie over het project maar kunt 
u zelf ook vragen stellen en de 
verschillende instrumenten uit-
proberen. Bijvoorbeeld trompet, 
trombone, klarinet, hoorn, saxo-
foon, sousafoon of dwarsfluit. 
Daarna kunt u zich inschrijven 
voor het project met het instru-
ment van uw keuze. Muziekver-
eniging KnA voorziet grotendeels 
in de benodigde instrumenten en 
deze kunnen tegen een zeer laag 
tarief gehuurd worden. Wellicht 
kunt u het instrument dezelfde 
avond al meenemen. Meer infor-
matie of opgeven voor de infor-
matie-avond? Neem contact op 
met kna.opleidingen@gmail.com

‘Brits postbedrijf start o.a. 
een pilot in De Kwakel’
De Kwakel - Nadat Post.nl medio 
augustus aankondigde vele brie-
venbussen in Nederland te zullen 
gaan verwijderen, aarzelde Royal 
Mail geen moment om hier han-
dig op in te spelen. Per 8 septem-
ber a.s. zullen duizenden brie-
venbussen door Post.nl wegge-
haald worden, omdat er minder 
brieven verstuurd worden in Ne-
derland. Royal Mail is ervan over-
tuigd hiervoor een klantvriende-
lijke en lucratieve oplossing voor 
gevonden te hebben. Het Brit-
se miljardenbedrijf, gespeciali-
seerd in post- en koeriersdien-
sten, komt graag naar haar klan-
ten toe en speelt continu in op de 
behoefte die er is bij haar doel-
groepen. De stap om een brief 
of pakket te versturen dient zo 
laagdrempelig mogelijk te wor-
den voor de Nederlandse consu-
ment. Dit is één van de Europese 
ambities van het kapitaalkrachti-
ge Royal Mail.

Dorpen
Daarom zal Royal Mail begin 
september in enkele dorpen en 
steden in Nederland, die een 

goede afspiegeling van de be-
volking vormen, een pilot star-
ten om te kijken of hun ideeën in 
de smaak vallen. De Kwakel mag 
zich één van de gelukkigen noe-
men en daarom zal er vanaf dins-
dag 4 september op elke werk-
dag een rode postwagen door 
het dorp gaan rijden om de brie-
ven en pakketten bij de bewo-
ners thuis op te halen. Inwoners 
van De Kwakel kunnen hun brief 
en/of pakket, die ze willen verstu-
ren, gratis aanmelden d.m.v. een 
Whatsapp of sms-bericht naar 
het volgende telefoonnummer: 
06-10100000. Nadat de aanmel-

ding is gedaan zal de rode post-
wagen, die bestuurd wordt door 
Pieter Post, binnen 1 uur bij u op 
de stoep staan. Naast de ophaal-
dienst plaatst de Britse multina-
tional op de locaties waar Post.
nl haar brievenbussen weghaalt, 
nieuwe postbussen, waaronder 
in De Kuil. Royal Mail wil hiermee 
altijd voor iedereen bereikbaar 
zijn, dus ook voor bejaarden en 
mindervaliden. Royal Mail heeft 
hierbij een doelstelling bepaald 
dat er maandelijks 1.000 brie-
ven of pakketten door hen op-
gehaald dienen te worden in De 
Kwakel. Kortom, als we in De Kwa-
kel willen dat Royal Mail een suc-
ces gaat worden en blijft, roepen 
wij eenieder op om in september 
vooral gebruik te maken van deze 
spraakmakende dienstverlening. 









06 29 augustus 2018

Geslaagd Shantyfestival 
in de Boei
Vinkeveen - De organisatie van 
het Shantyfestival in Vinkeveen 
kon zaterdag tevreden zijn met 
de beslissing om het festijn te 
verplaatsen van het Boeiplein 
naar de sporthal in de Boei. Zwa-
re buien trokken, s´middags over 
het plein. Vrijwilligers van het 
koor hadden de hal omgeturnd 
tot een feestelijk versierde con-
certzaal waar op een groot podi-
um de deelnemende koren hun 
liederen aan het publiek konden 
laten horen. Toen om 12 uur de 
Turfschippers opende was het 
nog rustig in de zaal maar in de 

loop van de middag waren al-
le stoelen bezet en was de stem-
ming opperbest. Om 18.00 uur 
werd er afgesloten met een ge-
zamenlijk optreden van de aan-
wezige koren. Er waren vele com-
plimenten van de koren over de 
perfecte organisatie. Ieder koor 
kreeg een aandenken van het 
festival in de vorm van een fraai 
beeld van een varende turfschip-
per ontworpen en gemaakt door 
koorlid en kunstenaar John van 
Rijn. Hoofdsponsor de Regiobank 
maakte bekend ook volgend jaar 
van de partij te zijn.

Informatiebijeenkomst 
Buurtkamer Meerwijk
Uithoorn – Bent u 55 plusser of 
geintresseerd, dan bent u don-
derdag  6 september  van 10.00 
tot 12.00 uur  van harte welkom 
bij Borus Zijdelveld 24 in  Uit-
hoorn. In de meeste wijken van 
de gemeente Uithoorn – De Kwa-
kel is een buurthuis of buurtka-
mer gevestigd zoals Wijkcentrum 
Bilderdijkhof/Zijdelwaard, Pon-
darosa/Thamerdal, dorpshuis de 
Quakel in De Kwakel, Buurtnest 
/Scheg, Buurtruimte Legmeer en 
er zijn voorbereidingen voor een 
buurtcentrum bij de Duet/Tha-
merdal. In de Meerwijk is dit niet 
het geval. De Meerwijk is een wijk 
waar steeds meer  65 plus bewo-
ners wonen.  Hannie van Mourik 
en Pia de Lange, hebben onlangs 
het idee opgevat om de behoef-
te van een buurtcentrum te on-
derzoeken. In samenwerking met 
Uithoorn voor Elkaar houden zij 
een inloopbijeenkomst om te on-
derzoeken wat de wensen en be-
hoeften  hiervoor in de Meerwijk 
zijn. Op 6 september 2018 van 
10.00 tot 12.00 uur in de Borus lo-
catie gevestigd op het adres Zij-
delveld 24 bent u van harte wel-
kom om langs te komen voor in-
formatie en mee te kunnen pra-
ten over wensen en ideeën om 
dit plan te kunnen realiseren. Het 
doel van een buurtkamer is be-

woners uit de wijk Meerwijk de 
mogelijkheid te bieden om elkaar 
te ontmoeten. Hierbij denken ze 
vooral aan de ouderen en  alleen-
staanden, maar we sluiten nie-
mand uit.

Alleenstaanden
De Meerwijk is een wijk, die in 
de vroege jaren 80 is gebouwd. 
Het is hen bekend dat de groep 
bewoners van 65 jaar en ou-
der groeit in de wijk. Ook zien zij 
steeds meer alleenstaanden. Het 
risico bij deze groep is, dat er een-
zaamheid optreedt. In combina-
tie met het feit, dat de ouderen 
langer zelfstandig (moeten) wo-
nen is het van belang dat binnen 
de wijk de mogelijkheid wordt 
gecreëerd om door samen te ko-
men en activiteiten te organise-
ren de oudere bewoner te onder-
steunen.
Buurtkamers/centra hebben on-
der andere als effect dat kwets-
bare mensen langer zelfstan-
dig kunnen wonen, mantelzor-
gers worden ontlast en het socia-
le netwerk van deelnemers wordt 
versterkt. Ontmoeting en active-
ring staan centraal.
Heeft u interesse om mee te wer-
ken, vragen of andere opmerkin-
gen? Stuur een mail naar  mail-
adres goldkiwi09@gmail.com  

Sport is het sociale cement in de 
samenleving
Vervolg van de voorpagina.

Ook willen we dan het sportbe-
leid, dat dateert van 2008 on-
der de titel ‘Sport rendeert’, on-
der de loep nemen. Samen met 
de sportverenigingen is daar 
toen ook een beleid uit voortge-
komen hoe we een en ander zou-
den gaan financieren. Er is toen 
veel geld naar de verenigingen 
gegaan, vooral naar de veldver-
enigingen. Als de contracten zijn 
getekend en we de oude erfenis 
achter ons hebben gelaten, gaan 
we het sportbeleid actualiseren. 
We willen zowel de buitenspor-
ten als de binnensporten alle kan-
sen bieden. Het valt mij op dat er 
ook heel veel mensen buiten ver-
enigingsverband sporten, zoals 
skeelers, hardlopers, wandelaars, 

fietsers en noem maar op. Dat 
gebeurt allemaal in Uithoorn en 
omgeving, gewoon buiten in de 
openbare ruimte. En iedereen ge-
niet daarvan. Als je daar ook wat 
voorzieningen voor zou maken, 
zoals een bankje met een prullen-
bak, een trimparkoers of een ver-
hard hardlooppad dwars door de 
weilanden heen, dan draagt dat 
ook bij aan het sporten,” legt Jan 
uitgebreid uit.

Sport is er voor iedereen
Hazen wijst erop dat de gemeen-
te niet uitsluitend het voorne-
men heeft om de verenigingen 
in stand te houden met het doel 
die zo hoog mogelijk in de Neder-
landse competitie laten eindigen, 
maar wil eerder de breedtesport 
stimuleren waar zo veel mogelijk 

mensen aan kunnen deelnemen. 
Achterliggende gedachte is dat 
sport verbroedert; het is het so-
ciale cement in de maatschappij. 
Kinderen leren verantwoordelijk-
heid te nemen, om samen te wer-
ken, teamgeest te creëren enzo-
voort. De wethouder ziet dat de 
samenleving vergrijst, maar de-
gene het aangaat moet wel blij-
ven bewegen om zo lang moge-
lijk zelfstandig actief te kunnen 
blijven en kwalen voorkomen. 
Jan: “Sport gaat in die zin dus veel 
verder dan dat zaterdagmiddagje 
voetballen. Sport is er voor ieder-
een en men moet daar dus ook 
aan kunnen deelnemen alsook 
van de voorzieningen kunnen 
profiteren of je nu wel of geen lid 
bent van een vereniging. Sport 
heeft ook te maken met je sociale 

De ‘oude’ sporthal De Scheg gaat plaatsmaken voor een nieuw multifunctioneel complex

omgeving, want de nieuwe sport-
hal De Scheg die er gaat komen 
op de plaats waar nu de oude nog 
staat, wordt een multifunctionele 
accommodatie waar je enerzijds 
kunt sporten, maar waar ander-
zijds ook plekken zijn om elkaar 
te ontmoeten en sociale dingen 
te kunnen doen. Sport is het an-
kerpunt waar je andere sociale 
activiteiten aan kunt verbinden. 
De verenigingssport staat wat 
mij betreft op 1, maar de ande-
re sporten zijn net zo belangrijk 
en die horen er zeker bij. Dat al-
les maakt deel uit van het plezier 
en prettig wonen in Uithoorn en 
De Kwakel.”
Begonnen wordt met de bouw 
van de nieuwe Scheg en naar 
de derde sporthal aan de Rand-
hoornweg wordt onderzoek ge-
daan. Kort geleden mocht wet-
houder Hazen ook de nieuwe 
BMX-baan openen die meteen 
maar werd ingeluid met het ver-
rijden van het Nederlands Kam-
pioenschap. Samen de buurge-
meenten wil Hazen wijzen op el-
kaars faciliteiten die er zijn, zo-
als bijvoorbeeld zwembaden in 
Aalsmeer en Mijdrecht. Daarmee 
kun je elkaar aanvullen omdat je 
nu eenmaal niet alle faciliteiten 
in de eigen woonplaats kunt heb-
ben en/of onderhouden. “Onze 
strategische visie is dat Uithoorn 
een fijne plek is om te wonen, je 
kinderen op te voeden en er oud 
te worden. Daar horen dit soort 
zaken als sport ook bij.” Aldus de 
wethouder met een afsluitend 
woord. Op dezelfde manier willen 
we te zijner tijd ook de wethou-
ders Hans Bouma en Ria Zijlstra 
de gelegenheid geven hun visie 
naar buiten te brengen voor de 
komende bestuursperiode.

Romeinen en modelfiguren tijdens 
Open Monumentendag
Regio - Ook dit jaar doet het Wa-
terliniemuseum Fort bij Vechten 
weer mee met Open Monumen-
tendag. Het fort komt geheel in 
teken van de Romeinen te staan, 
aansluitend op het landelijke the-
ma ‘In Europa’. Het Waterliniemu-
seum, dat precies op de grens van 
de oude Romeinse Limes en de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt, 
organiseert op 8 september drie 
gratis rondleidingen over Castel-
lum Fectio. Aansluitend is een Ro-
meinen-tentoonstelling in het 
museum gratis te bezoeken.
 
Castellum Fectio
Castellum Fectio ligt naast Fort bij 

Vechten. Dit is het grootste cas-
tellum van de Romeinse Limes in 
Nederland en dateert uit de peri-
ode 40 v. Chr. tot 275 n. Chr. De 
contouren van de muren, de ba-
rakken, de poorten en het hoofd-
gebouw zijn in het landschap 
zichtbaar gemaakt door middel 
van betonnen randen. Een wan-
deling over deze reconstruc-
tie geeft bezoekers een prachtig 
beeld van zowel de omvang als 
de indeling van het castellum. In 
de rand is informatie en zijn ori-
ginele archeologische vondsten 
aangebracht.
De reconstructie van de Romein-
se wachttoren in de nabijheid 
geeft een extra, authentieke Ro-
meinse dimensie. Op het nabij 
gelegen Fort kunt u de Romei-
nententoonstelling bezoeken, 
die gaat over het leven van de 
vroegere bewoners van het cas-
tellum.

“Chocolate, Cookies and Chips makes 
everything better” Echt waar!?
Regio - Moe, verdrietig, teleurge-
steld, boos of eenzaam? Wie kent 
het niet! Je voelt je ellendig en in 
zo’n situatie grijp je naar eten in 
de hoop je wat beter te gaan voe-
len. Een groot nadeel van zo’n eet-
bui is dat we niet voor de meest 
verstandige keuzes gaan en we 
vaak voeding kiezen met veel 
calorieën. Slank of een maatje 
meer, gezond is het niet als je een 
avondsnoeper bent. Emotie eten, 
word je er gelukkiger van?? Het 

“troost” gevoel duurt vaak maar 
kort, en je voelt je na zo’n eet-
bui schuldig omdat die zo goed 
begonnen dag weer verpest is. 
Uit onvrede begin je de volgen-
de dag vol goede moed met een 
1000 kcal. dieet want daarmee 
ben je zo weer op gewicht. “De vi-
cieuze cirkel is een feit, het wordt 
tijd voor het gezonde verstand. 
Weg met bizarre eetregels! Je wil 
toch niet je hele leven elke hap 
op een weegschaaltje leggen? Je 

 
Figurenbeurs
Op diezelfde dag wordt in het 
Waterliniemuseum de eerste Na-
tionale Figurendag georgani-
seerd. Op deze beurs worden al-
lerlei modelfiguren tentoonge-
steld en verkocht. Liefhebbers uit 
heel Europa komen hier samen 
en nemen hun mooiste figuren 
mee. Een tingieter geeft een de-
monstratie voor het gieten van fi-
guren en er worden historische 
veldslagen nagespeeld met mini-
atuurfiguren.

Praktische informatie
Geopend zaterdag 8 september 
van 10.00-17.00 uur. Op zaterdag 
zijn er om 13.00, 14.00 en 15.00 
uur gratis rondleidingen. Start 
voor de ingang van het Waterli-
niemuseum.
De Romeinen-tentoonstelling is 
gratis te bezoeken, de figuren-
beurs en de rest van het museum 
tegen een gereduceerde entree-
prijs (€6,- voor volwassenen, €4,- 
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar 
oud). Gratis met museumkaart.
Voor meer informatie, zie www.
waterliniemuseum.nl

wordt niet dikker van ’s avond iets 
eten omdat je “stofwisseling in 
de spaarstand gaat”, je wordt dik-
ker als je verkeerde keuzes maakt. 
Maak jezelf niet gek door je van 
alles te ontzeggen. Controle krij-
gen over emotie en gewoonte 
eten is de basis naar een gezond 
en stabiel gewicht en meer ener-
gie. je gaat gewoon lekker in je 
vel zitten”, dit zegt Sandra Stolk 
van Dieet & Eet. 

Jojoer?
Ben jij die eeuwige jojoër, herken 
jij jezelf en wil je er iets aan doen? 
Kom dan naar de cursus “emotie 
eten, weg ermee”. In deze stress-
volle tijd en voor een gezond ge-
wicht is ontspanning super be-
langrijk daarom zal yogadocen-
te José Kroon tijdens deze cursus 
haar bijdrage leveren door het 
geven van een “lekker in je vel” 
les. De cursus bestaat uit 2 avon-
den, op 27 september en 11 okto-
ber van 20.00-22.00 uur in de Wil-
listee te Wilnis, kosten €59,95 p.p.
Zie advertentie elders in deze 
krant.

Open dag NZURI PLAZA
Mijdrecht - Zaterdag 8 septem-
ber tussen 9:00 - 14:00 is iedereen 
weer welkom, bij 
NZURI schoonheidssalon – gratis 
NZURI mini V.I.P. gezichtsbehan-
deling.
Maak op deze dag kennis met 
de salon, Cenzaa, hannah en 
zéér luxe relaxstoel van NZURI 
schoonheidssalon. De NZURI mi-
ni V.I.P. behandeling duurt 20 mi-
nuten en heeft alle ingrediënten 
van een schoonheidsbehande-

ling: reiniging, masker en als af-
sluiter een héérlijke gezichtsmas-
sage. Er zijn 12 plekjes beschik-
baar dus wie zich 8 september wil 
laten verwennen kan vanaf 09.00 
uur terecht.
Er worden nummertjes uitge-
deeld met een tijdstip dus je 
hoeft niet lang te wachten.
Je kunt ondertussen gebruikma-
ken van de andere faciliteiten 
bij NZURI PLAZA of even bood-
schappen doen.

SLIMNESS gewichtsconsulent - 
gratis weeg- en meetmoment + 
inschrijven cursus afvallen 
Ben je te zwaar of juist te licht? Of 
je een gezond gewicht hebt, kun 
je meten met de Body Mass Index 
(BMI) én je middelomtrek. Samen 
geven ze een goed beeld van een 
gezond gewicht. Een gezond ge-
wicht is belangrijk, omdat men-
sen met overgewicht en obesi-
tas meer kans hebben op ernsti-
ge ziekten. Wil jij weten of je een 
gezond gewicht hebt? Kom dan 
langs en laat je informeren.
Ook zijn oud cliënten weer van 
harte welkom om te kijken of ze 
(nog) op gewicht zijn. 12 septem-
ber 2018 gaan de nieuwe groe-
pen weer van start. Er zijn nog en-
kele plekjes beschikbaar. 

SunCare zonnestudio - zonnen 
voor €5,- en gratis crème
Bij Zonnestudio SunCare 
Mijdrecht kun je op de open dag 
zonnen voor €5,- tot 20 minuten 
onder alle banken, dus ook de 
Prestige 1400 en 1600 uur! Daar-
naast krijg je van ons ook nog een 
gratis crème voor onder de zon-
nebank. De zonnestudio is uiter-
aard tot 20.00 uur geopend. NZU-
RI PLAZA is te vinden op de Bo-
zenhoven 19a | Mijdrecht | nzu-
riplaza.nl
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

In de lange hete zomer van dit 
jaar was het iets minder aan-
lokkelijk om de natuur in te 
trekken (tenzij er een plons in 
koud water bij betrokken was) 
en veel verleidelijker om stil 
in de tuin te zitten. Maar ook 
daar valt genoeg te beleven. 
Zo werd ik steeds meer gefas-
cineerd door de begroeiing op 
onze schuur die ik, meer vogel-
liefhebber dan plantenman, al-
tijd domweg klimop noemde. 
Het was me natuurlijk in al die 
jaren wel opgevallen dat het 
een geliefde uitwijkplaats was 
voor het kleine vogelgrut in de 
tuin.
Zodra de sperwer - die een 
eindje verderop in de straat bi-
vakkeert - zijn brutale snavel 
boven onze tuin vertoont, stui-
ven alle mussen met luid ka-
baal in het groen aan de muur. 
Ook op warme, zonnige dagen 
willen ze nog wel eens ver-
koeling zoeken in de schaduw 
die de plant biedt. Als daaren-
tegen de zon er vol op staat, 
klinkt het alsof er zich on-
der de bladeren een comple-
te stad bevindt. Het is een ge-
zoem van jewelste en in deze 
stad zijn honderden, misschien 
wel duizenden bijen op zoek 
naar nectar.
Als je er langs loopt, klinkt het 
alsof een groot koor de grond-
toon van een nieuw lied neu-
riet. Op een warme zomer-
avond, zoals zovele dit jaar, 
voelde ik de natuur dorsten 
naar een flinke regenbui. Het 
was een beetje bewolkt, dus 
een spatje regen was niet uit-
gesloten. En warempel, in de 
stilte hoorde ik ineens zacht-
jes het tikken van kleine re-
gendruppels. Het probleem 
was alleen dat ik geen enke-
le druppel voelde. Het getik 

kwam uit de metershoge plant 
die onze schuur bedekt. Uit de 
bladoksels, dus verborgen on-
der het dichte bladerdek, ko-
men trosjes kleine onopval-
lende bloemetjes tevoorschijn. 
Het woord tros is niet toevallig, 
want de wilde wingerd  (om 
deze plant gaat het, ben ik in-
middels achter gekomen) is fa-
milie van de druif. Aan zo’n tros 
kunnen gemakkelijk 40 of 50  
bloemetjes zitten. En aan on-
ze muur moeten zich honder-
den, zo niet duizenden van 
zulke trossen bevinden. Als de 
bloem zich opent, krullen de 
vijf kroonblaadjes open waar-
door de nectar beschikbaar 
komt. Enige tijd later vallen de-
ze kroonblaadjes naar bene-
den, wat het zachte getik ver-
oorzaakte dat ik even verwar-
de met regen. Zo ontdekte ik 
dus dat achter die bewegings-
loze bladermuur in werkelijk-
heid de hele zomer een groot 
feest aan de gang is. En als 
dan de herfst komt en de wil-
de wingerd het einde van het 
feest voelt naderen, sluit hij af 
met een daverend vuurwerk.
Voor hij zijn bladeren laat val-
len, kleurt hij alles in een 
gloedvolle apotheose van al-
le tinten rood en oranje die je 
maar kunt bedenken. En dat 
groeit gewoon aan je huis!

Sep Van de Voort,
IVN- natuurgids

Het swingt in de wilde 
wingerd

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Ondernemersfonds en gemeenteraad
In 2012 heeft de gemeenteraad, op verzoek van de geor-
ganiseerde ondernemers van Uithoorn en De Kwakel, in-
gestemd met het oprichten van een Ondernemersfonds. 
Tussen de gemeente en het fonds werden afspraken in een 
convenant vastgelegd voor een periode van drie jaar. In 2015 
heeft de gemeenteraad ingestemd met een verlenging voor 
een nieuwe periode van drie jaar, aflopend eind 2018. In het 
najaar van 2018 zal de gemeenteraad, overeenkomstig het 
huidige convenant en op basis van een uitgevoerde evalu-
atie, worden gevraagd het besluit tot voortzetting van het 
fonds te bekrachtigen.

Wat is het Ondernemersfonds Uithoorn – De Kwakel?
Het is een fonds voor en door ondernemers. De pot van het 
fonds wordt gevuld door een opslag van 10% op de onroe-
rende zaakbelasting voor niet-woningen aan ondernemers. 
De gemeente int het geld, het fonds beheert het. De be-
schikbare gelden worden toegewezen aan de gebieden die 
deze hebben opgebracht.  Doelstelling van het fonds is het 
verbeteren en versterken van het ondernemersklimaat en 
het stimuleren van ondernemers om zaken die gebiedsge-
richt collectief opgepakt kunnen worden te realiseren. Het 
bundelen van krachten en financiële middelen maakt het 
mogelijk grotere en ook gemeente-brede projecten uit te 
voeren die anders niet van de grond zouden komen. In het 
convenant zijn prestatieafspraken met de gemeente vast-
gelegd, die onder meer refereren aan de Economische Visie 
van de gemeente. 

Governance
Het fonds kent een bestuur en een raad van advies, die 
bestaat uit vertegenwoordigers van alle winkeliers- en on-
dernemersverenigingen verenigd in de Stichting Uithoorn 
in Bedrijf. Gezamenlijk worden de algemene lijnen van het 
gevoerde en in de toekomst te voeren beleid besproken. 
Alle leden van het bestuur en van de raad van advies zijn 
onbezoldigd. 
 
Waar worden de gelden aan besteed?
Er is een grote variatie aan bestemmingen. Zoals bijvoor-
beeld de intocht van Sinterklaas en de feestverlichting in 
de decembermaand in de verschillende winkelgebieden. En 
het mogelijk maken van de jaarlijkse ‘Kom in de Kas’ in De 
Kwakel, de plantenbakken in De Kwakel en langs de Water-
lijn en de aanstaande collectieve camerabeveiliging in het 
Oude Dorp. Maar ook de ondersteuning van de komende 
Techniek Driedaagse, waar scholieren in workshops kennis 
maken met lokale, technische bedrijven in het kader van de 
werving voor technisch onderwijs. Het Ondernemersfonds 
financiert, samen met de gemeente, de Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel. Deze is actief in het ontwikkelen, 
ondersteunen en promoten van zoveel mogelijk initiatieven 
om ondernemers te verbinden en de positieve kenmerken 
van de gemeente onder de aandacht te brengen. Met een 
eigen website waarop de evenementen worden vermeld. En 
dit jaar de tweede editie van de gids ‘Ontdek Uithoorn’ met 
informatie over mooie en bijzondere plekken, bezienswaar-
digheden, winkels en horecagelegenheden. Het Nederlands 
kampioenschap BMX in Uithoorn, de Kunstroute Zijdelveld, 
het muziekspektakel AmstelProms, Culinair Uithoorn en 
Tropical Night zijn slechts enkele voorbeelden van de vele 
evenementen die ondersteuning kregen. Daarnaast lopen 
er grote, meerjarige projecten om glasvezel naar het bedrij-
venterrein en het glastuingebied in De Kwakel te krijgen. In 
de huidige tijd is een goede digitale infrastructuur van groot 
belang om het vestigingsklimaat van onze gemeente con-
currerend te houden. 

Toekomst
De maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid zal 
verdere investeringen vergen om het vestigingsklimaat 
aantrekkelijk te houden. Belangrijke onderwerpen als de 
energietransitie van fossiel naar zon, wind en geothermie, 
het gebruik van reststoffen en restenergie, CO2 leidingen en 
warmtenetten in glastuingebieden zijn grote uitdagingen 
voor de toekomst. Uitdagingen, waarin het Ondernemers-
fonds de ondernemers kan ondersteunen bij collectieve ini-
tiatieven en activiteiten, die ook in het belang zijn van de 

werkgelegenheid, de inwoners 
én van de gemeente! 

Jos Holla

Voorzitter 
Stichting Uithoorn 
in Bedrijf

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf, 
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen 
van Uithoorn en De Kwakel.

Open Dag Tuin Bram de Groote
Uithoorn - Zondag 2 september 
is al weer de laatste open dag van 
de Tuin Bram de Groote van 2018. 
Het einde van de zomer is duide-
lijk zichtbaar in de tuin; ook de 
lange droge periode heeft daar 
aan bijgedragen. Veel bloemen 
hebben zaad gevormd. De ap-
pel- en perenbomen hangen vol 
fruit en het belooft een goed no-
tenjaar te worden. Voor de vo-
gels is de tuin een eldorado met 
volop bessen aan de struiken. 
De vrijwilligers zijn al begonnen 
met ruimen, zoals het maaien van 
de bloemenweides en het scho-
nen van de oevers van de slo-
ten. En we verzamelen veel za-
den om volgend jaar weer ver-
zekerd te zijn van een bloemrijke 
tuin. U bent op zondag 2 septem-
ber tussen 13 en 16 uur van har-
te welkom. De toegang is gratis. 

De Tuin van Bram ligt in Uithoorn 
op de hoek van Boterdijk en El-
zenlaan. U kunt naar binnen via 
de zijingang tegenover de werk-
schuur (Elzenlaan 27). Fietsen 
kunnen worden gestald bij de 
werkschuur.

EHBO Lucas opleidingscursus
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 collega 
zich verslikt en benauwd wordt? 
En zo kunnen we nog wel onein-
dig doorgaan met situaties die 
kunnen gebeuren bij uw thuis, 
werk of onderweg. Wat is er mooi-
er dat u kan helpen in al deze si-
tuaties? Dat u er niet hulpeloos 
bij staat of toch maar ongemerkt 
doorloopt en daar later toch niet 
zo’n prettig gevoel bij hebt. Een 
reanimatie diploma is al heel 
mooi, maar het betreft niet altijd 
hartfalen, dus een EHBO diploma 
maakt u veelzijdiger. De eerste 
minuten na een ongeval zijn vaak 
cruciaal om levens te redden en 
schade te beperken. En als u nu 
weet dat de meeste ongevallen 
thuis plaatsvinden, dan is het toch 
heel handig en mooi als u gelijk 
hulp kunt verlenen. Tijdens de 

EHBO-cursus leert u hoe u in elke 
situatie hulp kunt verlenen, van 
geruststellen, wondverzorging, 
handelen bij kleine ongevallen, 
waarschuwen van de professione-
le hulpdiensten, tot stabiele zijlig-
ging en reanimeren. Hierbij krijgt 
u theoretische scholing, maar ook 
observeren, communiceren en 
vaardigheden. De opleiding zal 
worden gegeven op woensdag-
avond. 10 oktober a.s. start de op-
leiding tot het EHBO diploma in-
clusief (kinder)reanimatie en AED. 
Op 19 december doet u dan exa-
men. Het aantal lessen inclusief 
het examen beslaat 11 avonden. 
De cursus zal gegeven worden in 
ons EHBO gebouw op Pijlstaart-
laan 1a te Vinkeveen op woens-
dagavond van 19.30 tot 21.30 uur 
. Graag zien we u op onze cursus. 
Wilt u meer informatie of u aan-
melden dan kunt u bellen 0297-
564192, mailen naar ehbolucas@
casema.nl of ga naar onze website  
www.ehbolucasvinkeveen.nl

Workshop ‘kennismaken met 
Mindfulness’ en trainingen
Regio - Direct na de zomervakan-
tie is er gelegenheid om kennis te 
maken met Mindfulness. Er wordt 
een workshop gegeven door de 
trainer van TCO in de mooie ruim-
te van YogAletta in the Beach op 
2 september van 20.00 – 21.30 
uur. 

Trainingen in TCO
TCO heeft inmiddels ruime er-
varing in het geven van training, 
coaching en psychosomatische 
therapie. Met name de trainin-
gen Mindfulness en LevensKunst 
zijn zeer zinvolle aanvullingen ge-
bleken op de al meer dan 30 jaar 
bestaande therapievormen in 
dit therapeutisch coaching/trai-
ningscentrum. Mindfulness en 
Levenskunst (o.a. familieopstel-
lingen) bieden de kans om men-
sen die vastgeroeste patronen 
welke niet (meer) helpend zijn, 
te onderzoeken en te leren hier 
anders mee om te gaan. Je hoeft 
echter niet zozeer iets te ‘manke-
ren’ om baat te hebben bij deze 
leersystemen. Je leert bewuster 
en meer in harmonie in het leven 
te staan en dat kan voor iedereen 
die daarvoor kiest helpend zijn. 

Kennismaken
Wil je eerst kennismaken met 
mindfulness meld je dan aan voor 
de workshop op zondagavond 
2 september. Voor beide trai-
ningen ben je welkom voor een 

vrijblijvend informatie- en ken-
nismakingsgesprek. Lees meer 
op onze websites: www.tco-
aalsmeer.nl en www.wingsand-
footprints.nl De training Mindful-
ness start op 13 sept. 2018 op 8 
donderdagavonden. 
De training LevensKunst start 
op 21 en 22 sept. (hele dagen) 
en vervolgens op nog 2 hele za-
terdagen en 1 avond. Bel of mail 
voor info of aanmelden Mindful-
nesstraining of workshop in the 
Beach bij: Joke van der Zwaan, 
06-23861976, info@wingsand-
footprints.nl Voor LevensKunst: 
Marianne Buskermolen, 0297-
324757, info@tco-aalsmeer.nl Lo-
catie trainingen: TCO, Oostein-
derweg 272, Aalsmeer oost. Lo-
catie workshop: The Beach, Oos-
teinderweg 247 a, Aalsmeer oost.

Helpdesk stamboom 
onderzoek
Regio - De bindende factor bij 
stamboom onderzoek begint met 
een familienaam. Internet speelt 
daarbij steeds vaker een rol van 
betekenis. Omdat de onderzoe-
ker thuis zijn zoektocht zelf kan 
rechercheren. Buiten de bekende 
DTB bestanden die een centra-
le plaats innemen, hebben onze 
voorouders en hun verwanten op 
talrijke sites hun digitale “sporen” 
in de familie geschiedenis ach-
ter gelaten. Hiaten echter zullen 
er altijd wel blijven, omdat men 
eenvoudig niet weet waar moge-

lijke antwoorden op uw vragen 
zijn te vinden. De inloopavonden 
van de genealogiegroep hebben 
inmiddels bewezen dat een hel-
pende hand nog wel eens tot ver-
rassende perspectieven kunnen 
leiden. U bent daarom welkom 
op donderdagavond 6 septem-
ber a.s. van 19.30 tot 21.30 uur, 
Croonstadtlaan 4a in Mijdrecht. 
Afhankelijk van mankracht en be-
schikbare computers is het echter 
gewenst om u vooraf even aan 
te willen melden. stef.veerhuis@
outlook.com

Regio - Half september starten er 
weer nieuwe cursussen Frans en 
Engels. Altijd al Frans of Engels 
willen leren of de kennis van deze 
twee talen uitbreiden? Er zijn vele 
mogelijkheden, zowel voor begin-
ners als voor gevorderden. Er wordt 
gewerkt in kleine groepen, mini-
maal drie deelnemers, maar privé-
lessen nemen is zowel overdag als 

’s avonds ook mogelijk. Alles lessen 
worden aangeboden per 10 lessen 
van 1 uur en de kosten zijn 92 eu-
ro exclusief boeken. Na deze 10 les-
sen kunnen weer 10 lessen geno-
men wordn voor een vervolgcur-
sus. Geïnteresseerd? Voor inlichtin-
gen en opgeven kan contact wor-
den opgenomen met Carolyn van 
Es–Smith via 0297-364398.

Cursussen Frans en Engels



De kop is eraf, de eerste 
poelen zijn gegraven. 
“Bewust kiezen voor je 
omgeving, oog hebben 
voor de natuur, het maat-
schappelijke belang.” 
Volgens Hans Veurink 
zijn dit de belangrijkste 
redenen voor agrariërs en 
grondeigenaren om kleine 
landschapselementen, 
zoals poelen en bomen-
rijen, aan te leggen of te 
herstellen. 

Hans is coördinator bij 
agrarisch Collectief  
Utrecht Oost. Hij adviseert 
en ondersteunt Utrechtse 
grondeigenaren bij het 
aanleggen of  herstellen 
van kleine landschapsele-
menten. En bij het afslui-
ten van beheercontracten. 
Zo houden landschappen 
hun eigen karakter, ver-
bind je natuurgebieden en 
maak je leefgebieden voor 
planten en dieren. 
“Deze poel in Leusden 

is twee weken geleden 
aangelegd op het terrein 
van een melkveehouderij 
en paardenpension. De 
agrariër koos bewust voor 
het aanleggen van de poel 
vanuit zijn oprechte inte-
resse in het landschap. De 
knotwilgen die hier staan, 
zijn ook typerend voor dit 
landschap.” 
De rondvliegende libel-
len bewijzen dat een poel 
ook insecten en amfibieën 
aantrekt. “En dat zijn niet 

de enige dieren: je ziet 
daar een boerenzwaluw 
en in die knotwilgen zitten 

vaak steenuilen. Door de 
kleine landschapselemen-
ten kunnen dieren, zoals 
dassen, egels en reeën, 
zich gemakkelijker en vei-
liger verplaatsen. Ze zijn 

niet afhankelijk zijn van 
één kwetsbaar leefgebied”, 
aldus Hans. 

“Het aanleggen van een 
poel levert, behalve een 
beheervergoeding, geen 
inkomsten op. Maar dat 
verandert. Landelijke en 
Europese overheden en 

het bedrijfsleven, zoals 
supermarkten, hechten 
steeds meer waarde aan 
natuurbehoud en stellen 
daar zakelijke voordelen 
tegenover. Door agrariërs 
en grondeigenaren zo 
goed mogelijk te adviseren 
en ondersteunen, stimule-
ren we het behoud van het 
natuurlijke landschap.” 

Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl/kle

Agrariërs leggen poelen aan voor natuurbehoud

Dieren kunnen zich 
gemakkelijker verplaatsen

ACTUEEL

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N204 Linschoten: reconstructie en onderhoud tussen 
rotonde IJsselveld en A12, werkzaamheden tot 1 sep-
tember 2018
N212 Mijdrecht: afbouwwerkzaamheden rotonde, 7-10 
september 2018
N212/N401 Kockengen: vervangen deklaag rotonde, 
30-31 augustus 2018
N225 Rhenen: groot onderhoud viaduct Rhenen, 17 t/m 
22 september 2018
N226 Leusden: reconstructie kruispunt Hertekop en 
Schutterhoeflaan, werkzaamheden tot eind 2018
N228 Utrecht: vervangen veetunnel Meerndijk, 
N408 Nieuwegein: aanbrengen zand (voorbelasting) 
t.b.v. herinrichting Liesboschterrein, t/m 21 september 
2018

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitter-

account @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 

Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw 
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u te-
recht op www.officielebekendmakingen.nl en ook op 
www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u 
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij 
u in de buurt. Wilt u toch een geprinte versie van een 
provinciale verordening, beleidsregel of  kennisgeving, 
die betrekking heeft op uw directe leefomgeving? Belt u 
dan 030-258 9111.

Evenementen

Een selectie van evenementen en activiteiten in 
de regio vindt u op www.visitutrechtregion.nl. 
Of  kijk voor meer informatie op de websites 
www.bezoek-utrecht.nl, www.vvvamersfoort.nl, 
www.vvvgooienvecht.nl, www.vvvkrommerijnstreek.nl, 

www.beleefwoerden.nl, en www.opdeheuvelrug.nl. De 
evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u 
op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen. 

Provinciale Staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op: 

3 september 2018, 13.00 uur: Commissie Milieu, 
Mobiliteit en Economie 
3 september 2018, 19.30 uur: Ad hoc commissie 
Omgevingsvisie 
3 september 2018, 19.30 uur: Financiële Audit 
Commissie 
10 september 2018, 13.00 uur: Commissie Ruimte, 
Groen en Water 
10 september 2018, 19.30 uur: Commissie Bestuur, 
Europa en Middelen 
24 september 2018, 14:00 uur: Provinciale Staten

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

Cinema Buiten op bijzondere erfgoedlocaties
Zin in een avondje uit? 
Provincie Utrecht orga-
niseert in samenwerking 
met Filmtheater ’t Hoogt 
en de gemeente Utrecht 
in augustus en september 
openluchtfilmvertoningen 
op bijzondere erfgoedloca-
ties: Cinema Buiten. 

30 augustus: film Leaning 
into the wind in Museum 
Oud-Amelisweerd
2 september: film Tango 
libre in het Fort aan de 

Klop
7 september: film Hugo in 
Het Spoorhuis Vinkeveen
8 september: film The 
Beguiled in Kasteel 
Amerongen (foto)

15 september: film 
A Space Odyssey op 
Vliegbasis Soesterberg

Zie voor meer informatie 
www.hoogt.nl/cinemabuiten 

Utrecht in vogelvlucht
Houd je van puzzelen en 
ben je geïnteresseerd in 
erfgoed? Doe dan mee 
aan het project ’Utrecht 
in vogelvlucht’. Provincie 
Utrecht heeft enkele jaren 
geleden zo’n 2.000 foto’s 
vanuit de lucht laten ma-
ken van monumenten en 
andere (erfgoed)locaties. 
Een luchtfoto alleen zegt 
niet zoveel. Om ze goed te 
kunnen gebruiken is het 
belangrijk om te omschrij-
ven wat er op de foto’s te 

zien is, waar het vliegtuig 
met de fotograaf  zich 
bevond en wat de kijkrich-
ting in het gezichtsveld 

van de foto is. Wil je ons 
daarbij helpen? Kijk op: 
https://hetvolk.org/ 
utrechtinvogelvlucht

IN DE
PROVINCIE
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Marktkoopman
van de week

Dit keer een ondernemer van 
Afghaanse komaf die al ge-
ruime tijd in Nederland leeft en 
zich hier heeft gevestigd. “Eerst 
heb ik de Nederlandse taal ei-
gen gemaakt, toen opleidingen 
gevolgd en een aantal jaren ge-
werkt bij een baas. Vervolgens 
heb ik gekozen voor zelfstandig 
ondernemer. Al 12 jaar sta ik op 
de markt met een breed as-
sortiment aan telefoonhoesjes 
voor alle soorten smartphones 
in allerlei kleuren,” laat Zafar 
weten. Maar er is meer, want 
ook voor Ipads en tablets is er 
keuze te over op dat gebied. 
Net zoals allerlei accessoires 
als laadkabeltjes, verlengsnoer-
tjes oordopjes en meer van dat 
soort artikelen. Voorts ook een 
aantal elektrische scheerappa-
raten!... Past weliswaar niet bij 
het assortiment als zodanig, 
maar het blijkt volgens Zafar 
wel een product te zijn dat als 
een verrassingselement func-
tioneert en daardoor vaak een 
koper vindt. Niet alleen op de 
markt in Mijdrecht trekt hij veel 
klanten van jong tot oud, man-

nen en vrouwen, maar ook op 
de markt in Amsterdam is hij 
een gewild persoon met zijn 
aanbod, uitgestald over 8 me-
ter! Tevens is hij vaak te vinden 
op tal van braderieën en ande-
re feestelijke evenementen in 
omliggende plaatsen, waarbij 
hij dan ook een mooi assorti-
ment aan lederwaren voor zijn 
klanten in petto heeft. Zafar 
zegt aan zijn werk een fulltime 
baan te hebben.
Geen wonder met zo’n aanbod, 
maar ook vanwege de klant-
vriendelijke manier waarop hij 
zijn artikelen aanprijst en des-
kundig advies geeft is het vaak 
druk bij hem aan de kraam. 
Niet in de laatste plaats door 
de aantrekkelijke marktprijsjes 
die hij hanteert. U vindt Zafar 
centraal in het midden van de 
weekmarkt. Mocht u een keer 
een (ander) hoesje voor uw 
smartphone, Ipad of tablet no-
dig hebben, dan is het ‘uitzoe-
ken maar’ bij zijn kraam. Maar 
ook voor andere accessoires 
bent u natuurlijk bij hem van 
harte welkom!

van de week

Alida Meijer
Telefoon- en Ipad hoesjes

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of 
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet. 
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Een Topzomer
De bijna voorbije zomer van 
2018 mag zich scharen naast 
de al twee topzomers  die we 
deze eeuw hebben gehad: 
2003 en 2006. Het meest op-
vallende van deze zomer was 
de grote hardnekkigheid, 
waarmee het warme, zonnige 
en droge weer stand wist te 
houden. Onweersdepressies, 
die in een normale Holland-
se zomer vaak  een (tijdelijk) 
einde maken aan een periode 
met zomerweer, hadden door 
sterke hogedrukinvloed  niets  
of weinig in te brengen. Bijge-
volg konden de temperaturen  
in onze regio tot ongekende 
hoogten stijgen. U kunt dat al-
lemaal nog eens teruglezen in 
de weercolumn van 1 augus-
tus jongstleden. Met nog en-
kele augustusdagen  te gaan, 
stond de teller wat betreft  het 
aantal zomerse dagen  van 25 
graden en meer in Mijdrecht 
op 50. Normaal voor  juni, ju-
li en augustus samen is onge-
veer 20. Bij de telling van het 
aantal tropische dagen van 30 
graden en meer  kwamen we 
op 13 uit. Normaal is 3. 
Na een periode van 68 dagen 
met in Mijdrecht niet meer 
dan 7 mm regen, is het vanaf 
8 augustus  zo af en toe gaan 
regenen en wel dusdanig veel 
dat,  met nog enkele dagen te 
gaan,  de oogstmaand  met 
84 mm al wat natter gewor-
den is dan normaal. Vooral in 
de nacht van vrijdag 24 op za-
terdag 25 augustus viel een 
plens regen: 28 mm met on-
weer.  Opvallend  hoe  snel on-
der andere het gras zich her-
stelde  en weer snel groen 
werd. Een lezeres uit Mijdrecht 
was opgevallen dat het na de 
eerste regen op de kurkdroge  
grond zo heerlijk rook en de 
vraag was dan ook  “Hoe komt 
dat?”.  Die heerlijk frisse regen-
geur die je kunt ruiken tijdens 
en vlak na regen of een bui is 
petrichor wat vrijkomt in de 
lucht. Dit gebeurt  als het wat 
langere tijd droog is geweest 
en door de regen zowel van-
uit de bodem als vanaf plan-
ten organische sto� en vrijko-
men in de lucht. Ook kan re-
gen andere geuren veroorza-
ken. Vooral in het najaar en 
de winter ruik je met regen de 
ietwat modderige  bosgrond. 
Vocht trekt dan in de gevallen 
rottende bladeren en de half 
verteerde humuslaag , en dat 
geeft in natte perioden met 
veel regen een wat misselijke 
geur. Hebt u ook vragen over 
het weer? Stuur dan een mail-
tje naar pauldekkers@casema.
nl. U krijgt gegarandeerd  ant-
woord. 

Luchtsoorten
Vroeger kwamen in de weer-
praatjes nog wel eens lucht-
soorten en fronten ter sprake.  
Bij de vereenvoudiging  van 
de weerpresentatie voor het 
publiek  die destijds werd in-
gevoerd, wordt van eerstge-
noemde nauwelijks  gewag 
meer gemaakt. Wat is dan een 
luchtsoort? Dat is een grote 
hoeveelheid lucht van dezelf-
de  samenstelling met hori-
zontale  afmetingen van eni-
ge honderden kilometers of 
meer en verticale afmetin-
gen  tussen 1 en 20 kilome-
ter. Dat kan zowel boven land 
als boven zee zijn. De lijn die  
de scheiding aangeeft tus-
sen lucht van de ene soort 
en lucht van de andere soort 
noemt men front De  lucht-
soorten kunnen over geheel 
verschillende  eigenschap-
pen beschikken. Een prachtig 
voorbeeld van de passage van 
een (kou)front , waarbij we 
konden vaststellen dat het om 
geheel verschillende lucht-
massa’s  ging, was de nacht 
van donderdag 23 op vrijdag 
24 augustus. Donderdag  23 
augustus was niet bijzonder 
warm (maximum 22, 6 gra-
den), toch voelde het  warm 
en benauwd aan. De vochtige, 
vrij klamme luchtsoort waar-
mee we te maken hadden 
was van (sub)tropische  origi-
ne, uit het gebied van de Azo-
ren. Deze luchtsoort  wordt 
aangeduid met mTL, mari-
tiem (= over zee) Tropische 
Lucht. Maar er was een kou-
front vanuit het west-noord-
westen naar ons onderweg.  
Die confrontatie leverde ‘s 
avonds een korte plensbui op. 
Achter het koufront stroomde 
in de nacht frissere en droge 
lucht (een verademing!) ons 
land binnen. Deze luchtsoort 
was afkomstig van het  noord-
westelijke deel van de Atlanti-
sche  Oceaan en wordt aange-
duid met mPL, maritiem Polai-
re lucht. Ternauwernood wist  
het kwik overdag de 20 gra-
den te halen. Maar dat lukte 
op zaterdag 25 augustus niet 
meer; we moesten het doen 
met een schamele  17,8 gra-
den, het laagste maximum se-
dert 22 juni!  U mag het gelo-
ven of niet, maar er valt ook 
nog een nieuw koude dagre-
cord te melden. In de nacht 
van zaterdag  25 op zondag 26 
augustus daalde  de tempera-
tuur in de Mijdrechtse weer-
hut tot 8,7 graden. Het oude 
record stond op 10,4 graden 
(1993). September sluit vaak 
goed aan bij de zomer, van-
daar onze hoop op mooi na-
zomerweer.  

Interactieve lezing
‘Weerbaarheid en 
Zelfvertrouwen’
De Ronde Venen - Pesten, het 
blijft een taboe maar waarom? 
We krijgen er allemaal direct of 
indirect mee te maken. Om het 
taboe te doorbreken wordt van 
17 t/m 21 september de Week te-
gen Pesten georganiseerd. De in-
teractieve lezing “Weerbaarheid 
en zelfvertrouwen” van Ouders 
Lokaal is één van de lokale initia-
tieven die gehouden worden om 
aandacht te vestigen op pesten. 
De lezing wordt georganiseerd 
op woensdagavond 19 septem-
ber aanstaande en is bedoeld 
voor ouders van kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. Hier-
voor hebben we deskundige Ta-
mar de Vos-van der Hoeven uit-
genodigd. Zij is psycholoog en 
orthopedagoog maar boven-
al ook moeder van van drie kin-
deren (1999, 2000, 2004). Tamar 
zal je tijdens deze inspireren-
de avond handvatten aanreiken 
om de weerbaarheid en het zelf-
vertrouwen van je kind verder te 
ontwikkelen/versterken. Tijdens 
deze avond zal er ook een kleine 
informatiemarkt zijn van diver-
se instanties die kunnen bijdra-
gen dat onze kinderen met ple-
zier kunnen opgroeien.

Weerbaarheid
We spreken van weerbaarheid 
wanneer een kind op een passen-
de manier voor zichzelf op durft 
te komen, zonder daarbij ande-
ren te schaden of respectloos te 
behandelen. Een kind dat weer-
baar is, is in staat zijn of haar gren-
zen te bewaken. Het kan zichzelf 
verdedigen en durft een eigen 
mening te hebben. Kinderen die 
goed weerbaar zijn, durven ook 
voor anderen op te komen, zelf-
standig zijn maar ook om hulp 
durven te vragen, om kunnen 
gaan met kleine tegenslagen en 
hun eigen grenzen kennen en 
respecteren. Bij de ontwikkeling 
van deze weerbaarheid speelt 
zelfvertrouwen een belangrijke 
rol.
• eer hoe e e kin eren  kunt 
helpen bij het ontwikkelen van 
weerbaarheid en zelfvertrouwen
• nt ek hoe het is met e 
weerbaarheid en zelfvertrouwen 
van jouw kind
• aat e inspireren oor e er-

halen van Tamar en andere ou-
ders
• ntmoet an ere ou ers uit 
de gemeente De Ronde Venen en 
deel ervaringen

Deelname en aanmelding
Bibliotheek Mijdrecht heeft 
haar ruimte speciaal voor ons be-
schikbaar gesteld. Je bent hier 
van harte welkom op woensdag 
19 september aanstaande van 
19.30-21.30 uur. Deelname is gra-
tis na aanmelding. Je kunt je via 
de website van Ouders Lokaal 
aanmelden (www,derondevenen.
ouderslokaal.nl)

Over Ouders Lokaal
We zijn allemaal dol op onze kin-
deren. Brengen ze met liefde 
groot en steunen ze daar waar we 
kunnen, zo goed als we kunnen. 
Behalve leuk is opvoeden van 
kinderen ook een hele uitdaging 
en ontdekkingsreis. Geen kind is 
hetzelfde en fasen en verrassin-
gen volgen elkaar in rap tempo 
op. Aan ons als ouder om daar zo 
goed mogelijk op in te spelen. Er-
varingen delen en Inspiratie bij al 
die uitdagingen is dan ook best 
fijn en handig. Ouders Lokaal er-
kent dit en is er op gericht om ou-
ders/opvoeders via leuke activi-
teiten met elkaar in verbinding te 
brengen. Ouders Lokaal heeft als 
doel dat ouders/opvoeders het 
gewoon gaan vinden om met el-
kaar te praten over opvoeding en 
tevens ervaringen te delen om zo 
ook van elkaar te leren. Ouders 
Lokaal hoopt dat door ouders 
met elkaar te verbinden er leu-
ke initiatieven ontstaan die geza-
menlijk gerealiseerd kunnen wor-
den binnen de gemeente. Heb je 
een leuk idee, wil je een bepaald 
thema terugzien tijdens één van 
onze activiteiten, of wil je ons hel-
pen als vrijwilliger bij het organi-
seren van de diverse initiatieven? 
Stuur een mailtje naar info@ou-
derslokaal.nl 

Fantastische dag bij Museum 
Boymans van Beuningen
Regio - De Ronde Venen - Op 
woensdag 22 augustus genoten 
45 alleengaande ouderen van 

een interessante dag uit georga-
niseerd door de Stichting Tjitze 
Hesselius. Deze keer werd Muse-

um Boymans van Beuningen be-
zocht, met wat vertraging onder-
weg werden de dames, waar blij-
ven de alleengaande heren, ge-
trakteerd op koffie met iets lek-
kers. Aansluitend werd de groep 
verdeeld, de ene groep ging een 
kijkje nemen bij de vaste collec-
tie van het museum, en de voor 
de andere groep verzorgde Beel-
dend kunstenaar Jenneke van 
Wijngaarden een rondleiding bij 
de expositie Animi Mundi. Om 
daar te komen moest de groep 
die toch wel een aantal rollators 
bij zich had een ritje met de goe-
derenlift maken, dit tot grote hila-
riteit van enkele dames. 

In het gezellige restaurant van 
het museum werd een kop soep 
gegeten en een broodje waarna 
de rollen werden omgedraaid. In-
middels kozen enkele dames ook 
voor een bezoekje aan de prachti-
ge tuinen, geen overbodige luxe 
na alle indrukken. Vooral de ex-
positie maakte grote indruk en 
was hier en daar wel macaber al-
dus de dames. Maar het geeft wel 
veel om over na te denken en 
werd zeer gewaardeerd.
Rond de klok van vier uur vertrok 
de bus van Wintours weer terug 
naar Mijdrecht. Een interessante 
dag, die door de aanwezige da-
mes zeer werd gewaardeerd.

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse post-
zegelruilbeurs van de Filatelisten 
Vereniging Uithoorn wordt  ge-
houden op zaterdag 1 september 
en U bent van harte welkom.
En er zijn altijd leden van de Fila-
telisten Vereniging aanwezig, bij 
wie U informatie kunt inwinnen 
over het verzamelen van post-
zegels. De vertrouwde handela-
ren zijn weer  aanwezig, waarbij 
U de benodigde postzegels kunt 
aanschaffen. Ook zijn er de stui-
verboeken, dat zijn insteekboe-
ken met postzegels, waar U ze-
gels uit mag nemen voor 1 stui-

ver per stuk.
De ruilbeurs is open van 10.00 tot 
14.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn.

IVN Vogelexcursie Naardermeer
Regio - Op zaterdag, 1 september 
organiseert de Vogelwerkgroep 
van IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een excursie naar het Naar-
dermeer. Het Naardermeer is een 
waar vogelparadijs. Er bevinden 
zich diverse vogeluitkijkpunten. 
Het gebied bestaat uit een aantal 
grote plassen, maar ook drassige 
weilanden met ondiepe plassen 
en moerasbossen. De namen van 
Jac.P. Thijssen en E, Heimans zijn 
aan het gebied verbonden van-
wege hun protest in het begin 
van de twintigste eeuw om van 
het Naardermeer een vuilstort te 
maken. Dankzij hun inzet is het 
Naardermeer natuurgebied ge-
bleven en valt er nu nog steeds te 
genieten van de natuur. Behalve 
allerlei eendensoorten, leven hier 
ook aalscholvers, purperreigers, 
lepelaars, en roofvogels zoals de 
buizerd en de blauwe kiekendief.  
De visdief trekt de aandacht met 
prachtige luchtacrobatiek. De-
ze excursie is gratis, aanmelden 

is niet nodig. We vertrekken om 
8.30 uur van de parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Ir. Enschedeweg in Wilnis. We ver-
wachten rond 12.30 uur weer te-
rug te zijn. Per auto meerijden is 
mogelijk. Trek waterdichte schoe-
nen of laarzen aan, zorg voor ge-
schikte kleding en neem een ver-
rekijker, eventueel uw vogelgids 
en iets te drinken mee.  Er gaan 
telescopen mee waardoor ook 
meegekeken kan worden. Info en 
excursieleider Marion Leenen, te-
lefoon 06-53698616



CURSUSMARKT VRIJDAG 7  SEPTEMBER 2 0 18  VAN 19 .30 - 2 1.0 0  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 je te informeren over het cursusaanbod. 
Bij de entree zullen volgnummers worden uitgedeeld aan de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden.

ZO SCHRIJF T 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 je je (IBAN)bankrekening- en telefoonnummer en liefst ook je e-mailadres bij de hand heeft. 
U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!

Het is ook mogelijk om een insch rijf f ormulier vanaf  de web site www.cursusproject.nl th uis in te vullen en uit te printen. 
Dit f ormulier h ech t u vervolgens aan de é é nmalige mach tiging die op de cursusmarkt wordt uitgereikt. 
Beide f ormulieren levert u vervolgens b ij de insch rijf taf el 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 je keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe deelname worden geannuleerd. 
 Je inschrijfgegevens worden uitsluitend door het Cursusproject gebruikt overeenkomstig het privacystatement 

 (zie hiervoor de website). 

CONTACTPERSONEN
Agnes Blokker tel. 0297-582482 e-mail: registratie@ cursusproject.nl
Petra Meijnders tel. 030-8771601 e-mail: petrameijnders@ casema.nl

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

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

01. FITNESS EN MEER
il je fitter en daarnaast ook sterker worden in al je 

dagelijkse bewegingen? Wil je naast het versterken 
van je lichaam ook een beter algemeen gevoel krij-
gen? Train je liever in groepsverband dan alleen? 
Dan is deze cursus de ideale stap voor jou. Een cy-
clus waarbij de huidige conditie en leeftijd geen rol 
spelen en door het lage instapniveau ook voor ieder-
een toegankelijk is. In deze cursus staan een aan-
tal spiergroepen centraal, zoals de been- en rugspie-
ren, waarbij er gekozen is voor een gedoseerde op-
bouw om een maximaal resultaat te behalen. Laat je 
inspireren door de veelzijdige oefeningen die ook nog 
eens gemakkelijk thuis uit te voeren zijn. Het is nooit 
te laat om te beginnen.

13 maandagen 20.15-21.30 uur 
datum 24 sep, 1-8-15-22-29 okt, 
 5-12-19-26 nov, 3-10-17 dec.
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten € 91,-

02. YOGA
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf 
te herontdekken. Ook wordt het lichaam door opbou-
wende oefeningen soepel gehouden. Massage wordt 
toegepast waar dit nodig is. Ieder naar eigen mogelijk-
heden zonder te moeten presteren. Je leert om je te 
concentreren en om evenwicht te scheppen tussen li-
chaam en geest.

12  dinsdagen 10.00-11.00 uur
datum 18-25 sep, 2-9-16-30 okt, 
 6-13-20-27 nov, 4-11 dec.
o.l.v. Mariette Prakke 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 84,-

03. CESAEROBICS
Cesaerobics is een groepsles op muziek, gebaseerd 
op de oefentherapie Cesaer. Deze is gericht op het 
voorkomen van klachten t.g.v. verkeerd bewegen, 
stress of een foute houding. Door bewust ontspannen 
en juist te bewegen, spieren te versterken en gewrich-
ten te versoepelen zal je houding en uitstraling verbe-
teren en mogelijk verminderen aanwezige klachten. In 
een prettige sfeer worden de intensieve oefeningen 
doorgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.

12  woensdagen 19.00-20.00 uur
datum  19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 12-19 dec.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, 
 Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

04. RELAXERCISE
Heerlijk ontspannen door mindful bewegen. Inspire-
rende onderdelen uit de Tai Chi, yoga mindfulness en 
stretching. In deze les waar rustig en bewust wordt 
bewogen is er ook aandacht voor het versterken en 
stretchen van spieren en het soepel houden van ge-
wrichten. Dit komt ten goede aan je evenwicht. De les 
wordt afgesloten met een geleide ontspanning, waar-
door je leert om via ademhaling en ontspanning te ko-
men tot zowel lichamelijke als geestelijke rust. Ook 
geschikt voor mensen met een milde vorm van een 
chronische aandoening.

12  woensdagen 20.00-21.00 uur
datum 19-26 sep, 3-10-17-31 okt, 
 7-14-21-28 nov, 12-19 dec.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, 
 Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-

05. RONDLEIDING 
 BIJLMERBAJES-1

Heb je altijd al willen weten wat er zich al die jaren bin-
nen de muren van de Bijlmerbajes heeft afgespeeld? 
Dit is je kans! En het is ook meteen je enige kans, 
want de Bijlmerbajes gaat sluiten, tot het najaar van 
2018 mogen er nog rondleidingen gegeven worden. 
Dit betekent dat het gebouw hoogstwaarschijnlijk te-
gen de vlakte gaat en de Bijlmerbajes dan écht voor-
goed verleden tijd is. Het gebouw dat je te zien krijgt 
is het voorgebouw of ‘carré’, waar alle gedetineerden 
binnenkwamen. Hier werd hun ‘mug shot’ gemaakt, 
moesten ze uit de kleren bij de visitatie om te chec-
ken of er drugs of wapens binnen werden gesmokkeld 
op of zelfs in het lichaam, en werden de delinquen-
ten grondig gewassen in het badhuis. En dan de af-
trap van het lange wachten. In een eenzame wacht-
cel tikt de klok oorverdovend hard en tergend lang-
zaam, terwijl ze wachten tot hun eigen toekomstige 
kamer klaar is voor ‘check-in’. De rondleiding bestaat 
uit  ntvangst in het badhuis ntvangst in de ver-
halenkamer o  de a deling visitatie ondleiding door 
het hoo dgebouw  drankje naar keuze er ersoon.

1 donderdag 14.00-15.30 uur
datum 20 september
o.l.v. Gids Bijlmerbajes
plaats H.J.E. Wenckebachweg 48, 
 Amsterdam
cursuskosten € 18,-

06. URBANUSKERK, 
 NES A/D AMSTEL

De prachtig gelegen Urbanuskerk in Nes aan de Am-
stel, is de eerste kerk die gebouwd werd door de zoon 
van de veel beter bekende P.J.H. (Pierre) Cuypers en 
het is daarom ook niet verwonderlijk de hand van pa 
te ontdekken. Tijdens de lezing zal de ontwikkeling 
van voornamelijk driebeukige kerken met een mid-
dentoren door Pierre worden gevolgd. Om vervolgens 
bij zijn zoon Jos te komen, die zich uiteraard ook ver-
der ontwikkelde. Wij bespreken niet alleen de Urba-
nuskerk maar ook zijn meesterwerk De Nieuwe Bavo 
in aarlem. iteraard worden ook de iconografie en 
de verering van Sint Urbanus behandeld. Afgesloten 
wordt met een bezoek aan de kerk.

1 donderdag 20 sep: 20.00-22.00 uur 
1 zaterdag 22 sep: 12.00-14.00 uur
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 17,-

07. MAHJONG VOOR  
 BEGINNERS

In de beginnerscursus Mahjong leer je in 6 avonden 
op eenvoudige wijze de 34 verschillende stenen ken-
nen en de vele combinaties om het spel te winnen. Je 
leert de belangrijkste zaken om Mahjong te kunnen 
spelen volgens de Nederlandse Toernooi Spelregels 
(NTS). In elke les wordt voortgeborduurd op de ken-
nis die je de week ervoor hebt opgedaan. Na de cur-
sus kun je thuis met een gerust hart aan de Mahjong-
tafel plaatsnemen. Voor wie meer wil leren bestaat er 
nog een vervolgcursus.

6  donderdagen  19.30-22.00 uur
datum 20-27 sep, 4-11-18-25 okt.
o.l.v. Jan Keevel
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 42,-
materiaalkosten € 2,-

08. ZUMBA
Op deze avonden leer je de basis van de dans. De ba-
sispassen worden rustig opgebouwd door de docen-
te, die al 15 jaar ervaring heeft. Dit kan elke gewens-
te dans zijn: disco, salsa, merengue, hip-hop, “bekend 
van de radio”, enzovoort. Maak je avond compleet 
met één uur bijzonder plezierig samen zijn.

10  donderdagen 20.00-21.00 uur
datum 20-27 sep, 4-11-18 okt, 
 1-8-15-22-29 nov.
o.l.v. Ashna Mungra
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 70,-

09. SLAAP VAST
De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. 
Het doel is om inzicht te krijgen in de eigen slaapvaar-
digheden. Door zowel lichamelijke als cognitieve oe-
feningen (bijv. RET) wordt getracht gedragsverande-
ringen te bewerkstelligen, waardoor je beter gaat sla-
pen. In 10 lessen komen aan de orde: Kennisverbre-
ding en inzicht in de fysiologie van het slapen. Voor-
lichting: inzicht krijgen in de oorzaak van de proble-
men en de instandhoudende factoren. Behandeling 
en interventies.

10  donderdagen 20.30-21.30 uur
datum 20-27 sep, 4-11-18 okt, 
 1-8-15-22-29 nov.
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, 
 Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten € 70,-

10. DJEMBÉ 
De djembé is een met de hand bespeelde, bekervor-
mige trommel, afkomstig uit West-Afrika. De docent 
leert je hoe de ritmes heten en waar het ritme over 
gaat. Uiteraard leer je ook de trommel te bespelen en 
hoe je verschillende klankkleuren kunt bereiken door 
beide handen te gebruiken, zowel de vingers als de 
vlakke hand. De docent speelt de solo, zodat een 
swingend geheel ontstaat. Je maakt zo kennis met 
de sfeer en ritmes uit Senegal. Je dient te beschikken 
over een eigen djembé.

8  dinsdagen 20.00-21.00 uur
datum 25 sep, 2-9-16-30 okt, 6-13-20 nov.
o.l.v. Sidi Lamine
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 56,-
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11. WANDELING WESTELIJKE 
 EILANDEN AMSTERDAM

Deze wandeling brengt je vanaf het Centraal Stati-
on via de Haarlemmer Houttuinen naar het vroegere 
“buitendijkse land”. Op 3 gegraven eilanden kwamen 
immigranten te wonen buiten de stadsrand, maar toen 
de regenten begin 17e eeuw de “derde uitleg” van de 
stad wilden realiseren werden die eilanden “opge-
kocht” en bebouwd voor de scheepvaartindustrie. Zo 
kwamen er scheepswerven, pakhuizen en woningen. 
Tijdens de wandeling horen we hoe sommige regen-
ten “vuil spel” speelden, we zien prachtige huizen uit 
de 17e eeuw en horen vele verhalen over die regen-
ten en de bewoners. Een onbekend stukje centrum 
van Amsterdam wordt zo levend gemaakt. Ook gaan 
we nog even een klein stukje achter de eilanden kij-
ken bij de oude haven, wat zeker verrassingen zal op-
leveren. Onderweg wordt een lunchpauze ingelast die 
men ter plekke zelf kan afrekenen.

1 woensdag 11.00-14.30 uur
datum 26 september
o.l.v. Rene Valenca
verzamelen voor het Centraal 
 Station voor het restaurant 
 Loetje/Tourist Information
cursuskosten € 9,-

12. ARCHEOLOGISCHE TOUR 
 DOMUNDER

Een ondergrondse ontdekkingstocht naar 2000 jaar 
Utrecht. Dompel je onder in de geschiedenis van het 
Domplein, Utrecht en Nederland. Ontdek het Romein-
se verleden van Utrecht, evenals de roemrijke mid-
deleeuwen. Beleef de verwoestende storm van 1674 
waarbij het schip van de Domkerk instortte en het 
Domplein ontstond. Waarom is DOMunder een baan-
brekend experiment in het Europese erfgoedveld? 
Hoe komt het dat je 4 meter onder het Domplein nog 
steeds geen natte voeten hebt? Deze vragen, samen 
met jouw vragen, komen op een persoonlijke en inter-
actieve manier aan de orde in deze speciale archeo-
logietour. 

1 donderdag 11.30-13.00 uur
datum 27 september
o.l.v. Gids DOMunder
plaats Domplein 4, Utrecht
cursuskosten  € 15,-

13. ITALIAANS VOOR 
 BEGINNERS

Deze cursus geeft je op praktische wijze inzicht in 
het dagelijks Italiaans. Dit gebeurt d.m.v. conversa-
tie, lees- en schrijfvaardigheid. Tijdens de laatste les 
wordt er een taliaanse film vertoond. rrivederci

12  donderdagen  19.30-21.30 uur
datum 27 sep, 4-11-18-25 okt, 
 1-8-15-22-29 nov, 13-20 dec 
o.l.v. uigi olfini
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 84,-
materiaalkosten € 7,50 (lesboek)

14. STERRENKUNDE 
Wat zijn bolvormige sterrenhopen en waarom denkt 
men dat er donkere materie en energie moet zijn? 
Waarom is het heelal zoals het is en waar komen on-
ze moleculen vandaan? Hoe groot is de kans op bui-
tenaards leven en kunnen we Majorana deeltjes ge-
bruiken om dat aan de weet te komen? Wie en wat 
zijn Vesta en Ceres? Al deze vragen worden be- en 
toegelicht tijdens deze 8 cursusavonden. En mocht er 
een Marsfossiel gevonden worden of een ster specta-
culair in een zwart gat verdwijnen, dan wordt daar on-
middellijk op overgeschakeld. De cursusavonden be-
staan steeds uit circa 5 kwartier powerpoint presen-
tatie met, na een kwartiertje pauze om bij te komen, 
aansluitend een 3 kwartier durende DVD voor de na-
dere toelichting.

8  maandagen 20.00-22.00 uur
datum 1-8-15-22-29 okt, 5-12-19 nov.
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 56,-

15. FOTOGRAFIE
In 8 avonden leer je hoe je toestel werkt. Wat doen al die 
knoppen, functies en programma’s? Wat kan je zelf in-
stellen 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 kritiek over je resultaten. Er wordt een 
“fotosafari” naar Kasteel De Haar gepland. Doelgroep: 
Iedereen die meer uit de camera wil halen en fotocom-
positie wil gaan toepassen. Voorkennis: bekend met het 
overzetten van foto’s van de camera naar de pc.

8  dinsdagen 2-9-16-30 okt, 6-13-20 nov, 
 4 dec: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 10 nov: 10.00-12.30 uur 
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 63,-
materiaalkosten € 8,50 +  entree De Haar of MJK

16. ‘STILTECONCERT’
Tijdens een ‘stilteconcert’ kun je je heerlijk laten ont-
spannen 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 ko-
men. De Tibetaanse klankschalen hebben een die-
pe aardeklank en resonantie. De kristallen klank-
schalen hebben klanken die met hun fijne trilling o e-
nen en schonen. Zowel de Tibetaanse als de kristal-
len klankschalen hebben een helende werking. Hun 
diepgaande resonantie brengt je lichaam in trilling en 
doordringt ook je energetische lagen, zodat wat ge-
blokkeerd is aangeraakt en losgetrild kan worden. 
Naast de klankschalen wordt er gebruik gemaakt van 
Koshigongs, kleine houten windharpjes met ijle, beto-
verende klanken. Kom je laten verrassen door de he-
lende klanken van de klankschalen. Het concert duurt 
1 uur, daarna is er gelegenheid voor vragen onder het 
genot van een kopje thee.

1 vrijdag 20.00-21.30 uur
datum 5 oktober
o.l.v. Carla van Baarsen
plaats  De Broedplaats, 
 Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

17. ASTROLOGIE
De horoscoop vertelt over waar je behoefte aan hebt 
op allerlei levensgebieden. In je relatie, thuis of op het 
werk. Je gebruikt jouw persoonlijke horoscoop om te 
leren wat je nodig hebt als je even niet lekker in je vel 
zit, waar je graag energie in steekt, of wat of wie er 
bij je past. De cursus is voor iedereen met interesse 
in astrologie en zelf wil leren hoe een horoscoop te 
lezen. Vooropleiding is niet nodig. Je leert stap voor 
sta  wat je kunt aflezen. aarnaast leer je wat je kunt 
doen met een horoscoop. Wat zie je in de horoscoop 
en hoe zie je dit terug in jouw eigen horoscoop? Voor-
af graag je geboortedatum, geboortetijd en plaats 
doorgeven voor een uitdraai van je horoscoop.

6  vrijdagen 19.00-21.00 uur
datum 5-12-19 okt, 2-9-16 nov.
o.l.v. Carla van Asperen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 42,- 
materiaalkosten € 10,- (cursusmap en hand-outs)

18. CYANOTYPE OF BLAUWDRUK
Maak blauwdrukken van je eigen foto’s, tekeningen of 
voorwer en, die je zel  van een com ositie voorziet  
Waarschijnlijk ken je cyanotype als blauwdruk, de ma-
nier waarop men vroeger bouwtekeningen afdruk-
te. Cyanotype of blauwdruk is in 1842 door Sir John 
Herschel ontdekt en is een lichtgevoelige vloeistof 
die uit 2 chemicaliën en water bestaat. Na belichting 
met UV licht en ontwikkeling wordt hij blauw. Anna At-
kins, de eerste vrouwelijke fotografe, heeft dit gebruikt 
om er boeken vol met botanische afdrukken mee te 
maken. Wij gaan aquarelpapier lichtgevoelig maken 
met deze vloeistof. Hierop leggen we iets moois zo-
als een bloem/blaadjes, of een foto z/w afgedrukt op 
een sheet, en belichten dit. Tijdens de workshop wor-
den UV lampen gebruikt als zon-zekerheid. Waar het 
UV-licht het behandelde papier raakt, vindt een re-
actie plaats met de chemicaliën, waardoor de mooie 
blauwe kleur ontstaat. Waar het licht wordt tegenge-
houden, zal het wit blijven. Je gaat naar huis met 2 of 
3 zelf gemaakte kunstzinnige afdrukken.

1 zaterdag 10.00-12.00 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 32,-

19. RONDLEIDING 
 BIJLMERBAJES-2

Zie de informatie bij cursus 5.

1 zaterdag 11.00-12.30 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Gids Bijlmerbajes
plaats H.J.E. Wenckebachweg 48, 
 Amsterdam
cursuskosten € 18,-

20. GIDSWANDELING 
 VINKEVEEN

Misschien heb je al eens een gidswandeling gemaakt 
door Utrecht, Parijs of nog verder? Maar nu kan je 
ook ons eigen Vinkeveen beter leren kennen. Bij een 
ko je ko fie thee vertelt de gids eerst over het ont-
staan van het gebied en de droogmaking van de pol-
ders. Daarna lopen we door het dorp en wordt er stil-
gestaan bij gebouwen en mooie plekken. Anekdotes 
over vroegere en huidige bewoners geven je een le-
vendig beeld van de samenleving in dit lintdorp. Voor 
wie durft en kan: we eindigen met het beklimmen van 
de toren van de RK-kerk. 

1 zaterdag 14.00-16.00 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Gilde De Ronde Venen
verzamelen Zeilschool, Herenweg 144, 
 Vinkeveen 
cursuskosten  € 8,-

21. RONDLEIDING GOUDESTEIN/
 VECHTSTREEKMUSEUM 

Het Vechtstreekmuseum in Maarssen organiseert een 
rondleiding in Huize Goudestein, gecombineerd met 
een museumbezoek. De buitenplaats Goudestein 
was al sinds 1608 in het bezit van de familie Huyde-
coper, die daar gedurende vele generaties heeft ge-
woond. Vorig jaar is het interieur voorzien van kunst-
werken met historische, aan de kunstzinnige bewo-
ners van de Vechtstreek gerelateerde, kunst. De door 
een deskundige gids geleide rondleiding gaat dieper 
in op de kunst, het interieur en kleurrijke geschiedenis 
van zijn bewoners. Vervolgens is er in het ernaast ge-
legen Vechtstreekmuseum een rondleiding met gids 
langs twee tentoonstellingen: “De Vecht ons Pronk-
stuk” en “Nijenrode op Ooghoogte”. 

1 zondag 13.00-16.00 uur
datum 7 oktober
o.l.v. Gids Vechtstreekmuseum
plaats  Diependaalsedijk 19b, Maarssen
cursuskosten  € 12,50

22. BRIDGE (NOG) BETER
Deze cursus heeft tot doel je bridgekennis verder te 
verbeteren. Speel je eigenlijk al jaren min of meer op 
hetzelfde niveau, dan is hier de kans om aan de hand 
van eenvoudige tips en conventies je spel naar een 
hoger niveau te tillen. Onderwerpen als doublet (in-
fo of straf ?), de veilige hand, kaartlezen, aanvallen of 
verdedigen, RKC Blackwood, de vierde kleur, nega-
tief doublet, unusual 2SA en meer worden behandeld. 
Het oefenen en spelplezier staan centraal. Je krijgt bij 
iedere les een samenvatting van de behandelde en 
geoefende stof.

8  maandagen 13.30-15.30 uur
datum 8-15-29 okt, 5-12-26 nov, 3-10 dec
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,-
materiaalkosten € 5,-

23. WANDELING VOC EN 
 GOUDEN EEUW IN 
 AMSTERDAM

Het is de 17e Eeuw. Nederland wordt rijker en rijker. 
Wij maken een bloeiperiode door op gebied van han-
del, wetenschap en kunsten. Ook wat betreft haar po-
litieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de Re-
publiek in de wereld een vooraanstaande positie in. 
Het heeft echter weinig gescheeld of er zou helemaal 
geen Gouden Eeuw zijn geweest. Hoe zit dat? U volgt 
het spoor terug en geniet van de verborgen plekjes 
van Amsterdam: o.a. de Schreierstoren, De Waag, 
VOC betaalkantoor en het pakhuis van de WIC.

1 dinsdag 11.00-13.00 uur
datum 9 oktober
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen Schreierstoren, op de hoek 
 Prins Hendrikkade 94
cursuskosten  € 11,-

24. DIP? MOE? HOE BOOST JE 
 JE ENERGIEVELD?

Er zijn heel wat mensen die in deze drukke tijd moeite 
hebben om, door allerlei redenen, de malende stroom 
van gedachten tot rust te brengen. Op deze avond vol 
info doen we vooral veel oefeningen en visualisaties 
om je veld en daarmee jezelf op alle lagen energe-
tisch op te schonen, en daarmee meer rust voor jezelf 
te creëren. Naast alles wat we op deze avond doen, 
krijgt iedereen tips in een reader mee naar huis, zodat 
je hier thuis ook mee verder kunt.

1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 10 oktober
o.l.v. Tanja van der Moolen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 3,50

25. HET EINDE VAN DE 
 GESCHIEDENIS

In 1992 verscheen van de hand van de Amerikaan-
se filosoo  ukuyama dit gelijknamige boek. e bood-
schap was dat de liberale democratie het einde van 
de geschiedenis had ingeluid. Een boodschap die 
werd gehekeld, maar ook geprezen. Sindsdien zijn 
er 25 jaar verstreken. Hebben wij nog een boodschap 
aan deze boodschap? Komt er een andere bood-
schap voor in de plaats? Die vragen staan centraal. 

e stelling van ukuyama staat niet los van het den-
ken van Hegel. Daarom zullen we de cursus begin-
nen met een introductie van deze denker. Verder zul-
len we ons aan de hand van artikelen verdiepen in de 
boodscha  van ukuyama en de kritiek die dit ook 
weer opriep. Op deze wijze proberen we onszelf een 
beeld te vormen van “het einde van de geschiedenis”.

5 woensdagen 20.00-22.00 uur
datum 10-24 okt, 14-28 nov, 12 dec.
o.l.v. Hans Beuk
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 35,-

26. SPOORHUIS VINKEVEEN 
Na ontvangst in het oorhuis met ko fie thee wordt 
een inleiding, met veel beeld, gegeven over de ge-
schiedenis van het pand, gevolgd door een rondlei-
ding door en om het pand. Daarna maken we een 
wandeling (ca. 10 min.) naar de onlangs geopende 
NAP-meter langs het Bellopad, de voormalige spoor-
lijn. Bij de meter wordt iets verteld over de diepe pol-
der Groot Mijdrecht en over het Bellopad.

1 zaterdag 15.00-17.00 uur
datum 13 oktober
o.l.v. Gert Tetteroo
plaats  Demmerik 68, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

27. WAJIR, VAN HOPELOOS 
 NAAR HOOPVOL

Een lezing over de geboorte en het bewogen leven 
van een particulier initiatief. Wat je overkomt als je be-
sluit gehoor te geven aan de oproep om zes weken te 
gaan werken in een aftands ‘ziekenhuisje’ ergens diep 
in Kenia. Hoe zo’n avontuur tijd en energie zal gaan 
vreten, maar ook je leven enorm gaat verrijken. Hoe 
je heel veel bijzondere mensen ontmoet en veel nieu-
we contacten aangaat. En ook in buitenissige situa-
ties terechtkomt. Wat tref je aan? Wie zijn die men-
sen in Wajir en hoe leven zij? Hoe overleven zij de bi-
zarre leefomstandigheden als droogte, achterstelling 
en armoede? Heeft het zin om deze mensen ontwik-
kelingshulp te geven; willen zij wel veranderen? Wat 
heeft een grote doorbraak gegeven?

1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 16 oktober 
o.l.v. Adriaan Groeneveld
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7-

28. MADE IN RUSSIA
Rusland is een prachtig land dat vaak vreemd op ons 
overkomt. In een verhaal over de tsaren, Stalin en 
Poetin wordt over Rusland verteld. Een powerpoint-
show en Russische muziek maken die geschiedenis 
zo zichtbaar, dat je Rusland beleeft op een bijzonde-
re manier en je inzicht krijgt in een land met een rij-
ke cultuur. 

1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 17 oktober 
o.l.v. Pieter Boersma
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7-
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29. WANDELING 
 “BIJ ONS IN DE JORDAAN”

De Jordaan is van oudsher de volkswijk van Amster-
dam. Hoe komt dat? Wat is de Boldootkar en waarom 
ging niemand naar het Café? Wie woonden er vroeger 
en wie wonen er nu? Waar liggen de verborgen hof-
jes? Een ontdekkingstocht door de Jordaan.

1 donderdag 14.00-16.00 uur
datum 18 oktober
o.l.v. Peter van Ruijven
verzamelen de voet van de Westertoren bij 
 het beeldje van Anne Frank  
 (Prinsengracht 279)
cursuskosten  € 11,-

30. LEZING VOEDSELBANK
De voedselbank in De Ronde Venen helpt veel gezin-
nen met voeding, kleding en structuur. Deze lezing 
geeft je inzicht en kennis van de diverse processen. 
Aanmelding, directe hulp, wekelijkse verstrekking, 
verkrijgen van voeding, voedselveilig werken, de kle-
dingbank, vrijwilligers en hoe wij de oorzaak van de 
gevraagde hulp structureel aanpakken. Al je vragen 
worden beantwoord door de docenten.

1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 30 oktober
o.l.v. Rinze Jellema en Karin Schrama
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

31. BILJARTEN-1
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk 
voor iedereen en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 
tot 90 jaar kun je het biljartspel beoefenen. We spelen 
in deze cursus het zogenaamde libre (vrije spel) met 3 
ballen. Dus geen pockets (holes) in de tafel maar sim-
pel spelen met de zogenaamde stootbal (keubal) van 
bal 1 naar bal 2, waardoor een carambole ontstaat. 
Als je het ziet spelen lijkt het makkelijk, dit is echter 
schijn want je moet de keu (biljartstok) juist kunnen 
voeren, waardoor richting, baldikte en tempo “één ge-
heel” vormen. Het belangrijkste doel is om je met ple-
zier te laten biljarten.

5 woensdagen 19.00-20.00 uur 
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov.
o.l.v. Ton Bocxe
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 50,-

32. BILJARTEN-2
Zie de informatie bij cursus 31.

5 woensdagen 20.00-21.00 uur 
datum 31 okt, 7-14-21-28 nov.
o.l.v. Ton Bocxe
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 50,-

33. MOZAÏEK SIERADEN 
Je maakt in deze workshop je eigen unieke mozaïek 
sieraad. Je kan kiezen uit een hanger, ring, armband 
of oorbellen. Het glas dat gebruikt wordt is o.a. tiffa-
ny-glas, edelsteentjes, millefliori (duizend bloemen), 
glasmozaïek en diverse andere gekleurde, mooie 
glassoorten.

1 donderdag 19.00-22.00 uur
datum 1 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 20,-

34. KUNSTGESCHIEDENIS: 
 RELIEKEN

In 5 avonden worden relieken en hun verhalen uit de 
doeken gedaan. Een van de belangrijkste vrouwen, 
die in het begin van de 4e eeuw op zoek ging naar 
relieken, was Helena, de moeder van Constantijn de 
Grote. Zij kwam terug met onder meer het Kruis, de 
Spijkers, de Lans en nog veel meer. Hoe ze dat deed 
is aan de hand van onder meer fresco’s te zien. Ook 
de geschiedenis van de relieken van de drie magi-
ers (koningen) in Keulen wordt behandeld. De twee-
de avond komen het teruggevonden bloed van Chris-
tus en zijn doornenkroon (Lodewijk IX de Heilige van 
Frankrijk) en de relieken van Johannes de Doper aan 
bod. De derde avond worden de relieken, die in het 
bezit waren van Karel de Grote en zijn zonen (in Aken, 
Cornelismunster) belicht. De vierde avond behande-
len wij de Keulse relieken, met veel aandacht voor Ur-
sula met haar 10.000 gezellinnen (maagden) en het 
Thebaanse Legioen, Mauritius-Gereon-Vixtor enz. De 
vijfde avond blijven wij dichter bij huis en zullen wij de 
relieken in de Maasstreek-Tongeren-Maastricht (St. 
Servaas)-Luik (Lambertus en Hubertus)-Namen enz. 
bestuderen. Met veel aandacht voor de zogenaam-
de Maaslandse 12e en 13e eeuwse kunst. De cursus 
wordt afgesloten met een bezoek aan de unieke ten-
toonstelling van relieken in het Catharijne Convent.

5 donderdagen 1-8-15-22-29 nov: 20.00-22.00 uur 
1 zaterdag 1 december: 12.00-14.00 uur
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 42,-
materiaalkosten entree museum of MJK

35. KATTENGEDRAG
Deze lezing gaat over kattengedrag. Katten commu-
niceren o.a. door middel van lichaamstaal, geluiden 
en geuren/feromonen. Hoe dicht staat onze “tijger” 
nog bij de natuur? Hoe zie je dat katten stress heb-
ben? Hoe kan probleemgedrag bij katten voorkomen 
worden? Deze lezing geeft met behulp van foto’s en 
videomateriaal meer inzicht in het gedrag van je kat.

1 vrijdag 19.00-21.00 uur 
datum 2 november 
o.l.v. Nienke Bijvoets
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 0,30

36. HET MOOISTE WAT JE KUNT 
 WORDEN IS JEZELF

3 cursusavonden waarin we ons gaan verdiepen in: 
Het neurogram: de persoonlijkheid neurologisch ver-
klaard met het enneagram; Logotherapie en Existen-
tiële analyse: de leer van de zingeving; Transactione-
le analyse: beter communiceren door kennis van de 
scriptanalyses. Je hoeft voor deze cursus geen ken-
nis te hebben van de instrumenten. We maken er ken-
nis mee en doen enkele oefeningen. Wat nodig is om 
deel te nemen is een gezonde dosis nieuwsgierigheid 
en de behoefte aan zelfontwikkeling.

3 dinsdagen 19.30-21.30 uur
datum 6-13-20 nov.
o.l.v. Joke Stapper
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 21,-

37. AQUARELLEREN
Spelen met aquarelverf! Dat is de beste manier om 
te ontdekken hoe het nu eigenlijk moet en wat je ei-
gen stijl is. In 4 weken tijd krijg je een goede basis om 
thuis verder te spelen.

4 dinsdagen 10.00-12.00 uur
datum 6-13-20-27 nov.
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 40,-
materiaalkosten € 7,-
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38. NEDERLANDERS IN 
 ST. PETERSBURG-RUSLUIE

In de jaren zestig van de vorige eeuw is de docent ge-
interesseerd geraakt in dit onderwerp door een arti-
kelreeks in de Twentsche Courant. Ruim veertig jaar 
later kwam er een extra reden bij. Rusluie kwamen 
in zijn familie omdat zijn schoonzoon en kleinkinde-
ren afstammelingen zijn van de Rusluie. In 2008 is hij 
op reis geweest in Rusland, daar heeft hij de sporen 
van de Nederlanders in Sint-Petersburg ‘nagelopen’. 
Dankzij de hulp van de begraafplaatsbeheerster heeft 
hij het graf van een van zijn voorvaderen gevonden. 
Als spin-off van de genoemde reis heeft hij een docu-
mentaire gemaakt over “Nederlanders in Sint-Peters-
burg”. De presentatie is in de vorm van een audiovi-
suele show. Mondelinge toelichtingen worden verge-
zeld van fraaie foto’s, begeleid door mooie Russische 
muziek.

1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 7 november
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,-

39. HERMITAGE: 
 CLASSIC BEAUTIES

Kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 
18de eeuw. Heel Europa kijkt halverwege de achttien-
de eeuw met grote spanning naar de opgravingen in 
Italië. De schoonheid van de kunstschatten die boven-
komen, slaat in als een bom. Ze worden dé inspiratie-
bron voor kunstenaars, die de lichamelijke schoon-
heid van de klassieken herontdekken en perfectione-
ren. Het lokt een rage uit onder jonge aristocratische 
Europeanen: zij gaan op Grand Tour. Velen onderne-
men de maandenlange reis naar Italië, in het bijzon-
der naar Rome. Ook Johann Wolfgang von Goethe en 
de ‘graaf en gravin van het Noorden’, de latere Russi-
sche tsaar Paul en zijn vrouw Maria Fjodorovna. In de 
Eeuwige Stad ontmoeten Grand Touristen beroemde 
kunstenaars: Pompeo Batoni, Anton Raphael Mengs, 
Angelika Kauffmann en de beroemdste van allemaal, 
Antonio Canova.

1 vrijdag 14.00-15.30 uur
datum 9 november
o.l.v. Hanneke van Rooijen
verzamelen Hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam
cursuskosten € 7,- 
materiaalkosten entree museum of MJK 

40. RONDLEIDING THEATER 
 TUSCHINSKI

Op 28 oktober 1921 openden de deuren van het 
meest luxueuze filmtheater dat Nederland ooit ge-
kend heeft. Over hoogpolige tapijten liep de bezoe-
ker een bont gedecoreerde sprookjeswereld binnen. 
Alle stijlen, waar Abraham Tuschinski van hield, liet hij 
in het gebouw verwerken door topkunstenaars. Wil-
lem Kromhout, Jaap Gidding en Pieter den Besten lie-
ten Jugendstil, Amsterdamse School en Art Deco sa-
mensmelten in de droombioscoop waarin de aardse 
werkelijkheid vergeten kon worden. Tijdens de rond-
leiding door het theater word je ingewijd in de wonde-
ren van het gebouw. De lichtkoepels waarin de kleu-
ren langzaam verglijden, de rijke schilderingen in de 
wandelgangen, de wonderlijke Moorse en Japan-
se kamer, de wandbekleding van zeldzame hout- en 
marmersoorten, alles krijg je te zien. 

1 dinsdag 10.30-12.00 uur
datum 13 november
o.l.v. Gids Tuschinski
plaats Reguliersbreestraat 26-34, 
 Amsterdam
cursuskosten € 12,-

41. RIJKSMUSEUM-1
Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) 
verzamelt sinds 1858 bijzondere voorwerpen, die ons 
iets kunnen vertellen over onze geschiedenis. Deze 
voorwerpen worden nu bewaard en getoond in het 
Rijksmuseum. Tijdens de rondleiding kijken we naar 
beroemde, maar soms ook vreemde, voorwerpen uit 
de KOG-collectie. 

1 vrijdag 10.30-12.00 uur
datum 16 november
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

42. RIJKSMUSEUM-2
Zie de informatie bij cursus 41.

1 zaterdag 10.30-12.00 uur
datum 17 november
o.l.v. Yuri van der Linden
plaats Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten entree museum of MJK

43. TUINBEELD
Zelf een tuinbeeld ontwerpen en maken is veel leu-
ker! Door te beginnen met een bolle vorm en die ver-
der te bewerken, kun je snel en eenvoudig iets moois 
maken. Vanuit deze vorm kun je zowel abstract als fi-
guratief verder gaan. Er wordt niet gewerkt met gla-
zuur, waardoor je kunt spelen met de textuur en de 
huid van de klei. Hierdoor zal onder invloed van mos 
en het weer je beeld uiteindelijk veranderen van uiter-
lijk. Na het kleien moet je werkstuk nog een aantal we-
ken drogen en vervolgens gebakken worden. Je kunt 
het dus niet meteen meenemen. De grootte van het 
beeld is beperkt tot ongeveer 20×20 cm.

1 zaterdag 10.00-12.00 uur
datum 17 november
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 39,-

44. GLASFUSIE: KERSTSTER 
 EN KERSTENGEL

Tijdens deze workshop maak je kennis met de tech-
niek van glasfusie. Glasfusie is het versmelten van 
glas op hoge temperatuur (ca. 750 graden) in een 
speciale glasoven. Je leert glas snijden en daarna kan 
je je eigen engel en ster ontwerpen en uitvoeren met 
allerlei materialen. Het werkstuk wordt daarna ver-
smolten (het kan dus niet direct mee) en is na ong.1 
week klaar.

1 dinsdag 19.30-21.30 uur 
datum 27 november 
o.l.v. Ineke Smienk
plaats Atelier Levend Glas, 
 Dorpsstraat 7, Harmelen
cursuskosten € 7,-
materiaalkosten € 20,-

45. VADERTJE VORST-DE 
 RUSSISCHE KERST

De goede St. Nicolaas stond model voor de Slavische 
“kerstman”, maar ook voor de minder vriendelijke to-
venaar Morozko die een mens kon bevriezen. Sovjet-
dictator Stalin moest niets hebben van het kerstfeest, 
dat hij zag als een middel om bij de kinderen religieu-
ze gevoelens op te wekken. Kerstboom en kerstman 
gingen in de ban tot 1935. Sindsdien heet de kerst-
boom heel neutraal Nieuwjaarsboom-Jolka en vader-
tje Vorst kreeg gezelschap van het sneeuwmeisje. Tij-
dens de lezing wordt ingegaan op de achtergrond van 
deze typische Russische gebruiken en vergeleken 
met onze Nederlandse tradities, zoals St. Nicolaas. 

1 vrijdag 20.00-22.00 uur
datum 30 november
o.l.v. Rene Moorman
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-

46. KERSTSTUK
Een workshop geven in de kerstperiode is een plezie-
rige opdracht. De dagen zijn kort en de avonden lang. 
We kijken vooruit naar de kerstdagen en proberen het 
om ons heen zo gezellig mogelijk te maken. Buiten 
is er niet zoveel groen te beleven, maar binnen kun 
je met een mooi bloemstuk een groen rustpunt cre-
eren. Met een paar goed gekozen natuurlijke mate-
rialen, aangevuld met soms een paar bloemen, kan 
je een mooie basis maken. Deze basis is dan ook la-
ter met andere bloemen nogmaals te gebruiken. Mee-
brengen snoeischaar en schaal of pot.

1 maandag 14.00-16.00 uur
datum 10 december
o.l.v. Hilde van Ankeren
plaats  De Boei, Vinkeveen
cursuskosten  € 7,-
materiaalkosten € 17,-



14 29 augustus 2018

Rommelmarkt/bazaar
Vinkeveen - Op zaterdag 8 sep-
tember wordt op het terrein 
van het Hervormd Verenigings-
gebouw, Herenweg 205 Vinke-
veen, weer de jaarlijkse oergezel-
lige rommelmarkt gehouden. Zo-
als vele andere jaren belooft er 
weer veel van uw gading te zijn! 
U bent welkom tussen 09.00 uur 
en 14.00 uur. Natuurlijk het ser-
viesgoed, speelgoed, bloemen 
en elektra maar ook om wat te 
eten: hamburgers en poff ertjes! 
Aan de kinderen is ook gedacht: 
het snoeprad en eneveloptrek-

ken met leuke prijsjes. Ook is er 
een verskraam, met fruit, home-
made koekjes en cake en sappen 
van Schulp! Nieuw is de cadeauk-
raam, waar u de leukste origine-
le cadeautjes kunt vinden voor 
jong en oud. De kleinmeubelen 
en boeken zijn binnen in het ge-
renoveerde gebouw evenals de 
theetuin met de heerlijke kof-
fi e/thee/fris en het heerlijk huis-
gemaakte gebak! Een mooie ge-
legenheid de binnenkant te be-
wonderen. De opbrengst is voor 
de kerk. Inl. 0297- 778940

Zanggroep Musica is er 
weer klaar voor!
Regio - Na een prachtige zomer 
waarbij de zon haar best deed 
de huid te kleuren, is het thans 
de beurt van Zanggroep Musi-
ca om de stemmen weer kleur te 
geven. Deze zanggroep bestaat 
thans alweer 6 jaar en het reper-
toire wordt nog steeds uitge-
breid. Zanggroep Musica bestaat 
uit een twintigtal dames en heren 
die met heel veel plezier en inzet 
regelmatig een optreden verzor-
gen in een Zorg- of Verpleegin-
stelling. Maar ook zingen zij voor 
alleenstaanden en ouderen tij-
dens een, door één van de oude-
renorganisaties, georganiseerde 
muzikale middag. 

Regio
De optredens vinden in en bui-
ten de regio plaats en kunnen zo-
wel in de middag als tijdens de 
avonduren plaats vinden. Naast 
de stem wil natuurlijk het oog 
ook wat en daarom treedt de-
ze zanggroep op in schitteren-
de, met veel liefde, zelfgemaakte 
Oostenrijkse kleding.
Er zijn maar liefst twee pianis-
ten verbonden aan deze vereni-
ging die hun uiterste best doen 
de stemmen te ondersteunen. 
Het is werkelijk een feest om de-

ze zanggroep een middag op vi-
site te hebben. Naast koorstuk-
ken zijn er onder de leden ook so-
listen die u meenemen naar Ope-
retteland of gewoon naar de Am-
sterdamse grachten. Kortom er is 
voor elk wat wils. Voor Zanggroep 
Musica geldt op de eerste plaats 
dat u er plezier aan beleeft! 

Start
Het zangseizoen gaat, zoals ie-
der jaar van start in Woonzorg-
centrum Het Hoge Heem in Uit-
hoorn waar op woensdagavond 
altijd gerepeteerd wordt. Op vrij-
dag 14 september zullen zij weer 
met veel plezier de bewoners 
van Het Hoge Heem een muzika-
le middag bezorgen. Wilt u eens 
iets extra’s doen voor het “huis” 
waar uw moeder of vader ver-
blijft, dan kunt u bellen met on-
derstaand telefoonnummer. Bin-
nen de regio kunt u voor een heel 
schappelijk bedrag een middag- 
of avondvullend programma la-
ten verzorgen.
Wilt u informatie over een op-
treden van Zanggroep Musica, 
dan kunt u bellen met Kees Os-
kam, telefoon: 06-29283733. U 
kunt hem natuurlijk ook mailen: 
c.oskam33@kpnmail.nl

Oudhollandse spelen op 
de Najaarsmarkt in Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote suc-
ces van vorig jaar worden tijdens 
de Najaarsmarkt in de dorpskern 
van Wilnis op zaterdag 8 septem-
ber 2018 weer  oudhollandse spe-
len georganiseerd. Kinderen kun-
nen een passe-partout halen en 
verschillende spelletjes doen zo-
als blikgooien en  de zenuwspi-
raal. Voor elk kind is er een prijsje, 
gesponsord door de Regiobank.
Maar volwassenen mogen ook 
meedoen! De Kop van Jut is nog 

mooier dan vorig jaar, wie kan de 
Kop raken? Daarnaast zijn er een 
sjoelbak, een schuifbak (sjoelen 
om de hoek), evenwichtsspellen, 
een labyrint en natuurlijk het ra-
den van het gewicht van een kalf. 
Leuk om naar te kijken, maar ze-
ker net zo leuk om mee te doen. 
De opbrengst van de spellen 
komt ten goede aan het onder-
houd van de Ontmoetingskerk 
aan de Dorpsstraat. (foto Marri 
den Braber,)

Nieuwendijk koopt Renault-
vestigingen in Amsterdam
Regio - Autobedrijf Nieuwendijk 
neemt per 1 oktober 2018 twee 
Renault dealervestigingen in Am-
sterdam West en Zuid-Oost over 
van de Stern Groep (bekend on-
der de naam Arend Auto). Al-
le sales en after-sales activiteiten 
van Arend Auto worden door Au-
tobedrijf Nieuwendijk voortgezet 
en ook de personeelsleden gaan 
over naar de nieuwe eigenaar. 
Nieuwendijk is vanaf die datum 
operationeel vanuit het pand aan 
de Donauweg 11 (West) en van-
uit het pand aan de Joan Muys-
kenweg 14 (Zuid-Oost) in Amster-
dam.

Autobedrijf Nieuwendijk
De Nieuwendijk groep is een fa-
miliebedrijf, opgericht in 1980 en 
inmiddels een begrip in de regi-
onale mobiliteitsbranche met zes 
vestigingen in Aalsmeer, Amstel-
veen, Hillegom, Hoofddorp, Lijn-
den en Uithoorn. Door de over-
name van de Renault dealervesti-
gingen in Amsterdam van Arend 
Auto komt het aantal Renault 
dealerbedrijven van Nieuwendijk 
op 8. Nieuwendijk vertegenwoor-
digt de merken Renault, Dacia, en 
Nissan. Van deze merken zijn zo-
wel nieuwe als gebruikte perso-
nen- en bedrijfswagens in de ver-
schillende showrooms vertegen-

woordigd. In totaal heeft Autobe-
drijf Nieuwendijk, verspreid over 
alle vestigingen, straks ruim 150 
enthousiaste medewerkers die 
altijd voor u klaar staan. 

Blij
“Wij zijn blij met deze overname, 
deze stap is een positieve aan-
vulling voor ons gehele verzor-
gingsgebied én de Nieuwendijk 
groep. De overname van de twee 
Renault dealervestigingen van 
Arend Auto past uitstekend in on-
ze strategie”, vertelt Kees Nieu-
wendijk, algemeen directeur van 
Autobedrijf Nieuwendijk. Deze 
overname biedt ons mooie kan-
sen, Nieuwendijk heeft er per 1 
oktober 2018 twee nieuwe fami-
lieleden bij”, aldus Kees Nieuwen-
dijk. 
De twee nieuwe vestigingen in 
Amsterdam gaan net als de an-
dere Renault dealervestigingen 
van Nieuwendijk verder onder 
de naam Autobedrijf Nieuwen-
dijk Amsterdam-West en Auto-
bedrijf Nieuwendijk Amsterdam-
Zuid-Oost. De activiteiten aan de 
Joan Muyskenweg in Amsterdam 
Zuid-Oost zullen in de loop van 
november verhuisd worden naar 
een nabije gelegen locatie. Meer 
informatie hierover volgt binnen-
kort.

De Ronde Venen Pas

Afgelopen zaterdag 25/8/2018 
fi etste ik na mijn late dienst om 
23.15 uur op mijn elektrische 
fi ets naar huis. Zoals gebrui-
kelijk nam ik de afslag op het 
Demmerik naar de Spoorlaan 
in Vinkeveen om via het zand-
pad (oude spoorbaan) via het 
bruggetje mijn woonwijk in te 
fi etsen.
Dit zandpad is onverlicht. 
Doordat het begon te rege-
nen en ik brildragend ben was 
het zicht slecht, ondanks mijn 
fi etsverlichting. Ik dacht nog 
even tempo maken zodat ik 
niet al te nat thuis zou komen.
Al fi etsend over dit zandpad 
zag ik plotseling op het laat-
ste moment dat er een houten 
pallet rechtopstaand, dwars 
op het zandpad was gezet. Als-
of er een muur in een keer voor 
je ogen opdoemt.
Natuurlijk vol in de remmen. Ik 
kwam gelukkig net op tijd tot 
stilstand en kon mezelf en mijn 
fi ets met de grootste moeite 
overeind houden. Mijn achter-
wiel was al weg geslipt, maar 
ik was gelukkig niet gevallen. 
Een mogelijkheid om uit te wij-
ken was er niet door de dich-
te begroeiing van o.a. braam-
struiken naast het pad. Het 
pad is hierdoor fl ink versmald. 
Ik stond te shaken op mijn be-
nen. Gelukkig was het goed af-
gelopen.
Daarna kwam thuis het besef.
Wat was er gebeurd als ik vol 
tegen deze pallet aangereden 
was? Wat zou er gebeurd zijn 
als er een brommer tegen aan 
gereden was? 
Je moet er niet aandenken wat 
er gebeurd had kunnen zijn? 
Je zou maar een dwarslaesie 
oplopen en de rest van je le-
ven in een rolstoel moeten zit-

ten. Of nog erger: Je had je 
dood kunnen rijden.
Dit door een “geintje” van een 
ander? 
Wie het gedaan heeft of heb-
ben, weet ik niet, maar dit zijn 
geen geintjes meer.
Mogelijk dat “uitgaande” jeugd 
deze pallet met een “lach” ge-
plaatst hebben. Blijkbaar niet 
beseff end wat er had kunnen 
gebeuren als er iemand vol op 
was gereden in het donker.
Er lagen al langere tijd meer-
dere pallets naast het pad, 
waar kinderen mee aan het 
slepen zijn geweest om er spe-
lenderwijs een boomhut van 
te kunnen maken. Een pallet 
lag al langere tijd direct naast 
het pad. Die had de boomhut 
niet bereikt. Deze was dus ook 
gebruikt om dit “geintje” mee 
uit te halen.
Inmiddels van de schrik beko-
men, heb ik thuis de gemeen-
te gevraagd deze “gedumpte” 
pallets weg te halen. 
Hopelijk gaat dit op korte ter-
mijn gebeuren.
De laatste tijd is het vaker “bal” 
in Vinkeveen. Eerst de kapot 
getrapte abri’s, toen de bekras-
te auto’s en nu gevaarlijke bar-
rières plaatsen. 
Waar gaan we toch naar toe in 
deze maatschappij?
Ik hoop door middel van de-
ze ingezonden brief dat deze 
gast(en) tot inkeer komen en 
beseff en wat ze aan kunnen 
richten met deze nutteloze en 
gevaarlijke acties. 
Het kost onze samenleving al-
leen maar heel veel geld, wat 
we met zijn allen weer mogen 
ophoesten.
Kortom: “Kappen nou”!

Jac Kuijpers uit Vinkeveen

LEZERSPOST

Wie doet nou zoiets?

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Kwikstaart sluit vakantie 
af met een straat BBQ
Mijdrecht - Zaterdagavond  25 
augustus was het een gezellig 
drukte in de Kwikstaart. De bewo-
ners van de 46 huizen waren door 
de spontaan opgerichte straat-
organisatie uitgenodigd voor een 
gezellige straat-bbq. Een mooie 
gelegenheid om elkaar wat beter 
te leren kennen, maar vooral een 
gezellig buurtfeestje! Bijna ieder-
een gaf hier gehoor aan op deze 
laatste zaterdag van de school-
vakantie! Ieders naam werd op 
een speciaal naamkaartje n.l. 
een“Kwikstaartje gezet en zo kon 
iedereen meteen de naam en het 
huisnummer van de buurtbewo-
ners  terugzien!Groot en klein ge-
noot van de lekkere bbq-hapjes, 
salades, broodjes, enz.. Er waren 
ook lekkere hapjes en spelletjes 
en kleurplaten voor de kinderen. 

De jarige Sem werd extra in het 
zonnetje gezet, omdat hij op de-
ze 25e augustus jarig was! 
Gezamenlijk werden er vanwege 
de kans op regen een aantal ten-
ten opgezet, maar het weer viel 
gelukkig erg mee! Vele buurtbe-
woners hielpen met het opzetten 
en later weer opruimen van de 
tenten enz. De paar regendrup-
pels vormden zo geen spelbreker.
Bij deze willen wij als bewoners 
de mensen van de organisatie 
hartelijk bedanken.
Aan alles was gedacht en het is 
echt voor herhaling vatbaar. Wie 
volgende keer mee wil helpen 
kan dit nu al kenbaar maken bij 
de organisatoren Dick, Ab, Rob 
of Leo. Met elkaar en voor elkaar 
maken we de Kwikstaart nog ge-
zelliger!

Repair Café Uithoorn 
start 5e seizoen
Uithoorn - 5 September zitten 
zij weer klaar om met U te onder-
zoeken en/of samen te repare-
ren. Van 13.00 tot 16.00 uur staat 
de deur open van het Buurtnest, 
de week daarna bij Geniet a.d. 
Amstel, de week daarna weer in 
Buurtnest. Elke maand herhalen 
zij deze serie, tot aan de maand 
juni 2019. Aan de “beach”-vlag 
kunt u zien, dat we er zijn. Kom 
langs met spullen, apparatuur/
kleding of wat dan ook,  samen 
met één of meer vrijwilligers on-
derzoeken we met U of het toch 
nog niet weggegooid hoeft te 
worden. Ook kunnen ze vaak 
handige info geven over: hoe doe 
je dit, hoe vind ik een onderdeel/
hulp bij …. 

4 Jaar zijn zij, een groep van 10 
vrijwilligers en vrijwilligsters, ac-
tief met als motto: “Weggooi-
en, Mooi Niet !”. Resultaat: bijna 
1200 reparatie pogingen per he-
den, waarvan ongeveer 65% met 
succes. Voorbeeld: koffi  emachi-
ne met maalder werkt niet goed, 
verstopt steeds, helemaal open 
gehad, bleef een probleem, ei-
genaar zelf weer verder gepuz-
zeld, alsnog onderdeel gevon-
den, dat niet goed werkte, samen 
dus resultaat! Wij zijn ook trots 
op een contact met het Oranje-
fonds, waarbij we €3.000,- aan 
ook andere Uithoornse initiatie-
ven mochten besteden.
Contact en info: repaircafeuit-
hoorn@gmail.com





Regio - De Ronde Venen - Seni-
oren uit De Ronde Venen staat 
donderdag-middag 6 september 
een bijzonder en gratis toeganke-
lijk concert te wachten. Die mid-
dag komen Saskia & Serge naar 
de Willisstee aan de Pieter Joos-
tenlaan in Wilnis. Dat wordt uit 
volle borst meezingen met ‘Het 
Spinnewiel’, ‘Het zijn de kleine 
dingen die het doen’ en natuur-
lijk ‘Zomer in Zeeland’. Het be-
looft weer een gezellige middag 
te worden. Vanaf 13 uur staan de 
koffie en een zoetigheidje klaar 
en om 14.00 uur heet ‘spreekstal-
meester’ Hans van Veen de aan-
wezigen welkom. Muzikale al-
leskunner Daan Kruit zal er on-
getwijfeld weer de stemming in 
krijgen, maar de hoofdmoot de-
ze middag is natuurlijk het optre-
den van het nog immer populaire 
zangduo Saskia & Serge. Met hun 
nostalgische hits zullen zij onge-
twijfeld emoties losmaken. Rond 

15.30 uur klinken de laatste klan-
ken en wordt het concert beslo-
ten.
Het gratis Seniorenconcert in 
de Willisstee wordt mogelijk ge-
maakt door het Ronde Venen 
Fonds, dat zich inzet voor sociale, 
culturele en educatieve initiatie-
ven in de woonkernen Mijdrecht, 
Wilnis, De Hoef, Amstelhoek en 
Vinkeveen.

16 29 augustus 2018

Seniorenconcert in Wilnis 
met Saskia & Serge

De Ronde Venen - Seniorenpartij 
De Ronde Venen maakt bekend 
dat Yvette Janmaat door per-
soonlijke omstandigheden het 
fractievoorzitterschap in de ge-
meenteraad heeft overgedragen 
aan Ed de Valk. Yvette blijft zich 
voor de partij inzetten als raads-
lid en zal zich gaan bezighouden 
in de commissie Samenleving en 
InwonersZaken SIZ.

Nieuwe 
fractievoorzitter

Fotokring Uithoorn start 
nieuw seizoen
Uithoorn - Ongeveer 30 men-
sen uit Uithoorn en omgeving kij-
ken er weer naar uit: het nieuwe 
seizoen van Fotoking Uithoorn! 
Vanaf 4 september komen de le-
den elke 2 weken bij elkaar. Ook 
dit jaar staan er weer uitdagende 
thema’s op het programma.
Die thema’s komen zowel bij 
kring- als afdelingswedstrijden 
aan bod. Food, thuis, sport, ruim-
te en oude meesters vormen de 
komende maanden een leuke uit-
daging omdat veel leden wel een 
voorkeur hebben qua onderwerp 
of wijze van fotografie, maar ze-
ker niet voor elk thema een pas-
sende foto in hun archief heb-
ben. Ze worden dus uitgedaagd 
om ‘out-of-the-box’ te denken. 
En meedoen aan een kring- of af-
delingswedstrijd vergroot de be-
trokkenheid en is leerzaam. Le-
den geven elkaar feedback over 
de getoonde foto, die keurig is af-
gedrukt en in een passe partout 
goed tot zijn recht kan komen.

Mooiste
Aan het eind van het kringjaar 
kiezen de leden de mooiste foto, 
die foto van het jaar zal worden 
genoemd. Naast de kring- en af-
delingswedstrijden geven leden 
soms een kleine presentatie van 
eigen werk naar keuze (‘de 10 mi-
nuten van lid x’) of kruipen ze in 
de huid van een bekende of min-
der bekende fotograaf, waarover 
ze aan de leden iets vertellen en 
wiens werk hen heeft geïnspi-
reerd tot het maken van soortge-
lijke foto’s.
Twee kringavonden zijn inge-

ruimd voor de jaarlijks terugke-
rende serie, waarbij leden een se-
rie van 5 foto’s maken, die uitge-
breid besproken wordt.Naast se-
rieuze fotobesprekingen is er al-
tijd tijd voor een gezellige pau-
ze en tweemaal per jaar is er een 
vrijere avond waarbij het bestuur 
voor hapjes en drankjes zorgt, het 
winter- en lentecafé. Leden zit-
ten aan klein tafeltjes en bespre-
ken wat eigen foto’s . Daarbij kun-
nen adviezen gevraagd worden, 
experimenten worden getoond 
aan andere leden, of is er tijd voor 
foto’s die niet binnen de thema’s 
passen. Ook zal de fotokring dit 
najaar weer in het gemeentehuis 
exposeren. Kortom: een jaar vol 
mogelijkheden voor de hobby-
fotograaf. Meer informatie over 
de fotokring Uithoorn vindt u op 
www.fotokringuithoorn.nl Foto: 
Carla Rademaker

Divers aanbod vanaf half september
Groei & Bloei actief met 
cursussen en workshops
Regio - Na een prachtige zomer 
beginnen in september de cur-
sussen en workshops weer bij 
Groei & Bloei Aalsmeer. Zo start 
op woensdagavond 12 septem-
ber het bloemschikken voor ge-
vorderden en beginners. In de 
beginnerscursus wordt in drie 
avonden de beginselen van het 
bloemschikken geleerd. De ge-
vorderden, eveneens drie lessen, 
gaan zelf hun bloemen inkopen 
en werken hiermee, onder be-
geleiding van een ervaren bloe-
menarrangeur, een opdracht uit. 
Ook begint bij Groei & Bloei op 
donderdagavond 13 september 
een keramiekcursus van tien les-
sen. Daar leren de deelnemers 
op een ontspannen manier de 
beginselen van het pottenbak-
ken op een draaischijf afgewis-
seld met handvormen. Terug van 
weggeweest is de cursus man-
denvlechten, die op woensdag-
avond 26 september voor tien 
avonden van start gaat.

Moestuinieren
Groei & Bloei organiseert dit na-
jaar ook weer verschillende work-
shops. Het moestuinieren krijgt 
een vervolg met op woensdag-
avond 26 september een avond 
waarin geleerd wordt hoe groen-
te ingemaakt moeten worden. 
Op woensdagavond 17 oktober 
staat een workshop cyanotype 
op het programma. Maak, door 
middel van water chemicaliën en 
UV stralen, blauwdrukken van ei-
gen foto’s, tekeningen of voor-
werpen die je zelf van een com-
positie voorziet. Je zult versteld 

staan van het resultaat. Woens-
dagavond 31 oktober gaat het 
jaarlijkse najaarsschikken weer 
plaatsvinden. Met allerlei bessen 
en ander moois dat de natuur in 
het najaar te bieden heeft gaat 
een mooie schikking gemaakt 
worden. 
Een vertrouwde activiteit op de 
agenda van Groei & Bloei is het 
bollenmand vullen. Dit gaat op 
woensdagavond 14 november 
weer plaatsvinden. Er wordt een 
mand met bollen gevuld en de-
ze wordt beplant met winterhar-
de violen. In het voorjaar is het 
dan genieten van een mand vol 
bloemen. Ook het kerstschikken 
mag dit jaar niet ontbreken. Dit 
jaar gaat op vrijdagavond 14 de-
cember een mooi klassiek kerst-
stuk gemaakt worden.
 
Scherpe prijzen
Groei & Bloei is een vereniging 
zonder winstoogmerk. Hierdoor 
kunnen de cursussen en work-
shops aangeboden worden te-
gen scherpe prijzen. Leden van 
Groei & Bloei genieten korting op 
cursussen en workshops en tal 
van andere activiteiten.
Kijk voor meer informatie over 
bovenstaande cursussen, work-
shops en alle andere activitei-
ten op de website: www.groei.
aalsmeer.nl. Voor aanmelden 
en verdere informatie kan con-
tact opgenomen worden met Es-
ther Straathof via de mail: groei-
enbloeicursus@gmail.com of bel: 
0297-344237. Aanmelden onder 
vermelding van naam, telefoon-
nummer en mailadres.

Tweemaal podium voor UWTC 
bij de ronde van Uithoorn
Uithoorn - Zondag 26 augustus 
is de Ronde van Uithoorn ver-
reden op het clubparcours de 
Randhoorn. Als eerste van een 
aantal wedstrijden stonden de 
veteranen 69+ en 60+ aan de 
start, waarbij de 69+ veteranen, 
met UWTC-renner Leen Blom, 
om de Theo Oudshoorn Memo-
rial Bokaal streden. Nadat me-
vrouw Oudshoorn het startschot 
had gegeven was het in de eer-
ste ronde al even spannend voor 
de renners. Een haas spurtte voor 
het peloton uit richting finish. De 
haas dacht onder het gaas door 
te duiken richting voetbalvelden, 
dat lukte niet. Hierna stak de haas 
vlak voor de renners langs het 
parcours over en sprong pardoes 
in de sloot. Gelukkig is het zonder 
ongelukken afgelopen. Na onge-
veer 14 ronden koers ontstond 
er een kopgroep van twee ren-
ners t.w. Hans van Bavel en Leen 
Blom, de plaatselijke favoriet. 
De twee werkten goed samen 
en bouwden een voorsprong 
op en werden niet meer achter-
haald door het peloton. Zij wisten 
zelfs het peloton te dubbelen. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Hans van Bavel uit Sint Anthonis 
en Leen Blom eindigde op een 
mooie 2e plaats. Leen had op za-
terdag ook al podium gereden op 
Sloten! De derde plaats was voor 
Kees Seebrechts.

Zestig plus
Vervolgens stonden de 60+ers 
aan de start met hierbij helaas 
geen UWTC renners. Na ca. 20 
ronden was ook hier een kop-
groep van twee renners t.w. Ben-
no Pauw en Willem Hus en zij 
werkten goed samen en namen 
een ruime voorsprong. Willem 
Hus uit Voorburg won de wed-
strijd voor Benno Pauw uit Nieu-
wegein en 3e werd Piet Kralt uit 
Rijnsburg. Met dank aan de fami-
lie Oudshoorn voor het beschik-
baar stellen van de prijzen voor 
de veteranen!

Dames
Voor het eerst stond er een da-
meskoers op het programma bij 
de ronde van Uithoorn en de in-
schrijving hiervoor kwam in eer-
ste instantie maar traag op gang. 
Uiteindelijk stonden er toch 25 
deelnemers aan de start. Er werd 
goed gekoerst door de dames en 
diverse ontsnappingspogingen 
volgden, maar werden allen weer 
teniet gedaan. Met nog ongeveer 
10 rondes te rijden wist de Tjechi-
sche Jarmila Machacova een flink 
gat te slaan, die ronde na ronde 

wat groter werd. In de laatste ron-
des sprong ook Minke Slingerland 
uit Oosterhout nog weg uit het 
peloton en wist hiermee de twee-
de plaats op te eisen. De sprint 
van het peloton werd gewon-
nen door Melissa van der Peet uit 
den Haag. Naast een mooie bos 
bloemen van Wiegmans bloe-
men uit Mijdrecht kregen de da-
mes nog een mooie mand met 
kaas, nootjes en een drankje aan-
geboden door Kaas en Zo uit Uit-
hoorn. Voor UWTC reed Rebecca 
Cornelisse mee, ze moest helaas 
na ongeveer 45 minuten koers 
uit de wedstrijd ivm rugproble-
men. Drie dames mochten nog 
niet gelijk naar huis na afloop van 
de koers. Zij werden opgeroepen 
voor een dopingcontrole.

Amateurs
Het grootste startveld was bij de 
laatste categorie, de amateurs/
sportklasse. De mannen maak-
ten er een mooie koers van. Ge-
lijk vanaf de start werd de koers 
hard gemaakt en na enkele spel-
denprikken ontstond er al vrij 
snel een kopgroep van 8 renners 
met daarbij de UWTC leden Bas 
de Bruin en Tommy Oude Elfrink. 
Bart de Veer deed ondertussen 
aan afstopwerk in het peloton, 
wat niet iedereen kon waarderen. 
Langzaam maar zeker werd de 
voorsprong van de 8 man groter. 
Deze groep deed goede zaken bij 
de premiesprints en vooral Bas de 
Bruin toonde zich hier erg sterk. 
De eindsprint werd gewonnen 
door Imo de Pruyssenaere de al 
Woestijne uit Utrecht en hij ging 
er ook met de leidersprijs van-
door. Laurens Koster uit Oegst-
geest werd 2e en Tommy Ou-
de Elferink uit Nieuwveen maak-
te het podium compleet. Bas de 
Bruin werd 4e, Bart de Veer 13e 
en Menno van Capel 26e.
Al met al een dag met prima 
weer, mooie koersen en ook be-
langrijk: geen valpartijen.
Namens UWTC alle sponsors 
van de Ronde van Uithoorn be-
dankt voor het beschikbaar stel-
len van prijzen: Aldert Jongkind 
boeketten, Gebr.Fridsma, Hoe-
ve Helena Wijnboerderij, Koos 
van der Knaap & Zn, Profile Tyre-
center Hogendoorn, Schadenet 
Kranenburg, Van Schie B.V., Bak-
ker Automobiel/schade, Heibe-
drijf Theo Janmaat, Brabebo, Fro-
nik Infra BV, Noordpoel Produk-
ties B.V., Kooijman BV, Expert 
Hassing, Coop, Bokkesprong ca-
fetaria, Dino’s Snack-kar, Kaas & 
Zo, BVB Melle Jongkind Aalsmeer 
BV (foto’s Corrie de Veer).

Bridgeclub “Paraplu”
Wilnis - Het nieuwe bridgesei-
zoen begint weer. Begint het bij 
u al te kriebelen om toch eens te 
spelen in een gezellige en ont-
spannen sfeer? Neem dan con-
tact op met bridgeclub “Paraplu” 
in Wilnis. Niet alleen voor gevor-
derde, maar ook beginnende 
bridgers kunnen hier uitstekend 

terecht. Wij spelen in twee lijnen 
op dinsdagavond in het gebouw 
van de Stichting Paraplu. Wilt u de 
sfeer eerst proeven? Probeer dan 
vrijblijvend een of twee avonden. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Theo Bos (tel 
0297-255536) of Jan Rovekamp, 
tel. (0297-288829)

Dansschool Nicole gaat 
weer van start
De Ronde Venen - De scho-
len zijn weer begonnen en daar-
om opent ook dansschool Nico-
le weer haar deuren, voor een 
nieuw, swingend dansseizoen. 
Volgende week, van 3 t/m 8 sep-
tember organiseren zij onze Open 
Lesweek waarin iedereen welkom 
is, om eens te zien of dansen wat 
voor hem of haar is. Als allround 
dansschool geven zij lessen in 
verschillende stijlen: streetdance, 
modern, peuterdans, techniek en 
nog veel meer. Het leuke hiervan, 
is dat je van alle stijlen dus iets 
leert en je echt een allround dan-
ser of danseres wordt. Met als uit-
smijter een eindshow in een echt 
theater! 
Maar bovenal bieden ze een ge-

zellige sfeer, waarin iedereen wel-
kom is, ongeacht of je een begin-
ner of gevorderde danser bent. 
Onze enthousiaste docenten zor-
gen ervoor dat iedereen zich wel-
kom voelt! Aankomende seizoen 
starten ze met een aantal nieu-
we groepen èn een geheel ver-
nieuwde website: www.showbal-
letnicole.nl 
Dus heb je zin om eens een les 
mee te doen? Of denk je erover 
om je zoon of dochter op te ge-
ven? 
Kijk dan snel op hun website, Fa-
cebook- of Instagrampagina voor 
ons lesrooster of zie de adverten-
tie elders in deze krant en kom 
vrijblijvend langs tijdens onze 
Open Lesweek!

Sporthuis Abcoude virtueel
De Ronde Venen - Maak een vir-
tuele duik in het ontwerp van Het 
#SporthuisAbcoude ! Stap voor 
stap wordt door veel vrijwilligers, 
professionals en de gemeente De 

Ronde Venen toegewerkt naar 
een bijzonder fijn gebouw voor 
schoolgym, zwemmen, bewegen 
en ontmoeten. Ga naar: http//vi-
meo.com/286874378

Goed nieuws voor jeugdschakers
Regio - Schaak jij wel eens te-
gen je vader of moeder, vriend-
je of vriendinnetje? Of misschien 
op school? Zou je wel eens vaker 
een partijtje willen spelen of een 
keer je krachten met iemand an-
ders willen meten? Vanaf vrijdag 
7 september begint Denk en Zet 
weer met jeugdschaak. Ze begin-
nen eerst met wat informatie en 
aansluitend is er vrij schaken met 
alle aanwezigen om er weer een 
beetje in te komen. De week er-
op start de training en de interne 
competitie. Een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met de 
vereniging. Schaken is een leuke 
uitdaging met veel mogelijkhe-
den en dat op een bord met 64 

velden. Kom eerst voor de proef-
lessen. Je bent ook welkom als je 
helemáál nog niet kan schaken.
We hebben ook een schaakpuz-
zel competitie met kleine prijzen.
En we hebben een interne com-
petitie waarin iedereen kans 
maakt om een mooie trofee of 
beker te verdienen, omdat ieder-
een in groepjes op zijn of haar 
schaakniveau wordt ingedeeld. 
Het schaakseizoen begint op vrij-
dag 7 september tot eind mei 
2019. Het speeladres: Sociaal Cul-
tureel Centrum De Boei Vinke-
veen, Kerklaan 32 3645 EV Vinke-
veen. Vrijdag van 19.00 tot 20.00 
uur. Voor vragen / informatie 
E-mail: kees@kentrop.com





Uitdagend BMX veldparcours
Uithoorn - UWTC heeft dit jaar 
een nieuw clubgebouw, een uit-
dagende BMX-baan en een veld-
ritparcours gerealiseerd op sport-
park Randhoorn.
De KNWU heeft het sportcom-
plex de RTC (regionaal trainings-
centrum) status gegeven, met na-

me voor de BMX.
Andere disciplines van UWTC 
gaan hier ook gebruik van ma-
ken. UWTC realiseert met steun 
van de provincie Noord-Holland 
aanvullende trainingsfaciliteiten.
Als eerste is het trainingsveld op 
22 augustus in gebruik geno-

men door het TTW (Talent Team 
West BMX). Ook de veldrijders 
van UWTCX zullen hun trainingen 
hier doen. De volgende fase is de 
inrichting van de trainingsruim-
te in het clubgebouw, ook met 
steun van de provincie Noord-
Holland.

Laatste vakantie week in 
De Ronde Venen betekent:

Bouwdorp
De Ronde Venen – Zoals ieder jaar is er ook vori-
ge week weer een hele week druk getimmerd, ge-
schroefd en geverfd . Het jaarlijkse bouwdorp was er 
weer. 180  kinderen zijn dit jaar op een nieuwe loca-
tie neergestreken, de Ontspanningsweg in Mijdrecht 
naast het zwembad.  Zoals ieder jaar waren de kaar-
ten binnen enkele minuten uitverkocht. Het bouw-
dorp beleefde nu zijn zesde jaar en het enthousias-
me was volop aanwezig. Niet alleen bij de kinderen, 
maar zeker ook bij de velen vrijwilligers. Er kan ge-
timmerd en gedaan worden door jongens en meisjes 
vanaf 7 jaar tot en met 12 jaar. Dit jaar waren er op-
vallend veel meisjes. Er werd niet alleen getimmerd 
en gezaagd, dagelijks werd een gevarieerd program-
ma met spelletjes, knutselen en sporten gespeeld. 
Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Ook dit 
jaar kent Bouwdorp weer een educatief en sociaal-
maatschappelijk tintje. Vrijdagmiddag sluiten ze de 
week af. Het Bouwdorp wordt dan opengesteld voor 
publiek. De hutten bewonderd worden door bewo-
ners van buiten het Bouwdorp. De brand ging er he-
laas niet in. Niet omdat het te droog zou zijn, maar 
simpel weg dat vergeten was om een vergunning aan 
te vragen aldus een vrijwilliger. Maar als volgend jaar 
weer op deze plaats terecht kunnen is dat het eerste 
wat aangevraagd wordt.
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DANSEN met Mar (20+)Rietpluim Kudelstaart
PILATESMikado Aalsmeer (op dinsdag)

VOLLEYBALrecreatanten (35+)Waterlelie AalsmeerFREESTYLE TURNENvoor jongensMeerwijk Uithoorn
TURNENvoor meisjesLegmeer en Meerwijk Uithoorn

ONS STANDAARD SPORTAANBOD

Eerste proefl es altijd gratis!

Dans • Gymnastiek & Turnen • Sportfi t 
Ritmische Gymnastiek • Tampolinespringen • Twirlen • Volleybal

START SEIZOEN: 
3 SEPTEMBER 2018

CURSUSSEN

REGULIERE LESSEN

(20+)

vanaf 
€17,00 

per 
maand
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Het Argon G-toernooi 
werd een groots afscheid
Mijdrecht - Zaterdag 25 augus-
tus organiseerde Argon zijn laat-
ste Rabobank G-toernooi aange-
zien het G-team van Argon na bij-
na 25 jaar ophoudt te bestaan. 
Het G-team behoort sinds jaar en 
dag bij Argon waarmee de club 
en zijn hoofdsponsor de Rabo-
bank zijn sociale en maatschap-
pelijke visie bevestigt. Door een 
teruglopende animo hebben wij 
met pijn in het hart moeten be-
sluiten een punt te zetten achter 
het G-voetbal. Het toernooi mar-
keert een mooi einde van dit tijd-
perk. Dankzij de tomeloze inzet 
van vele vrijwilligers waar onder 
de begeleiders, scheidsrechters, 
coaches, verzorgers, EHBO en niet 
te vergeten Peter-Paul Wienk  die 
het toernooi organiseerde, werd 
het evenement een daverende 
succes. Er hadden zich 11 vereni-
gingen ingeschreven met over 
de 100 enthousiaste spelers die 
er allemaal voor de winst in gin-
gen zonder enig wangedrag met 
respect voor elkaar en de leiding. 

Het was een onverdeeld genoe-
gen om al die stralende gezichten 
waar het plezier van af droop op 
de diverse velden bezig te zien.

Doorlopen
Na het doorlopen van de diver-
se poules werd de finale in de 
middag gespeeld tussen Batavia 
en Argon. Na een zenuwslopen-
de wedstrijd was de stand 2-2 en 
moesten er strafschoppen geno-
men worden die na een opgaan-
de score uiteindelijk in het voor-
deel van Batavia werd beslist.
Uit handen van onze wethouder 
de heer Rein Kroon werd de be-
geerde beker met bloemen aan 
de kampioen uitgereikt en een 
herinneringsbeker aan elk team. 
Bij de afscheidswoorden werden 
de sponsoren bedankt voor hun 
steun.
Onze dank gaat uit naar de Rabo-
bank, Reurings Beheer, Hema, De 
Lijnkijkers, Tuincentrum de Huif-
kar, Jumbo Wilnis en Univé.
Foto’s: sportinbeeld.com

v.l.n.r.: Dick Blekman (3e plaats) – Els Wennekers (2e plaats) - Ans Mulder 
(3e  plaats) - clubkampioen strokeplay Par 3 Carl Flesch – clubkampioene 
strokeplay Par 3 Astrid Dekker – Cor Meulenbelt (2e plaats)

Astrid Dekker en Carl 
Flesch Clubkampioen
Wilnis - Op zondag 26 augustus 
werd op de 9 holes baan gestre-
den om de titel van clubkampi-
oen Strokeplay Par 3 van Golfclub 
Veldzijde. In totaal werd door 16 
heren en 14 dames gestreden om 
de titel op de Par 3 baan van Golf-
park Wilnis. Strokeplay betekent 
dat je door moet spelen tot je bal 
in de hole is gevallen. Al doe je er 
10 slagen over, het gaat om het 
totaal aantal slagen. Bij een ste-
vige wind werd door de deelne-
mers gestreden.  
Het deelnemersveld bij de he-
ren was heel breed. Van een spe-
ler die maar 9 holes meer nodig 
heeft dan een pro tot een speler 
die 47 slagen meer nodig heeft 
dan een pro. Na twee rondes van 
18 holes ging de derde prijs naar 
Dick Blekman. Hij had 133 slagen 
nodig voor de twee rondes. De 
tweede prijs ging naar Cor Meu-
lenbelt die met handicap 11,5  
een sterke speler is. Cor had 124 
slagen nodig. Cor eindigde met 
1 slag minder dan de clubkampi-
oen strokeplay Par 3 Carl Flesch 
die met  123 slagen won. Carl was 

vorig jaar ook clubkampioen; hij 
had vier slagen minder nodig dan 
vorig jaar en prolongeerde zijn ti-
tel.

Handicapt
Bij de dames lagen de handicaps 
dichter bij elkaar, van 22.0 tot 
36.0. Dat Astrid Dekker-Van Win-
sen clubkampioene werd met 
146 slagen was zonneklaar. Astrid 
is nog maar kort lid van Golfclub 
Veldzijde en heeft twee hele goe-
de rondes gelopen. De nummer 2 
en 3 eindigden na 36 holes gelijk 
en moesten omdat bij strokeplay 
niet gekeken wordt naar je han-
dicap een play-off spelen waar-
na duidelijk werd dat Els Wenne-
kers 2e werd en de derde plaats 
voor Ans Mulder was. Ans was 
clubkampioene in 2017  en twee-
de in 2016. 
Het napraten ging nog lang door 
nadat voorzitter Dick Westeveld 
de deelnemers had toegespro-
ken en de prijzen waren overhan-
digd.  De winnaars werden met 
bloemen, bekers en een wissel-
trofee gehuldigd.

Deen Supermarkt sponsort 
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel  - Donderdag 23 au-
gustus jl. organiseerde de plaat-
selijke Jeu de Boules club “Het 
Wilgenho�e” De Kwakel. Het 
eerste Jeu de Boules  Toernooi 
in 2018-2019, dat gesponsord 
word door een Kwakelse of een 
Uithoornse ondernemer. De-
ze middag schonk Supermarkt 
keten Deen uit Uithoorn, een 
Hoofdprijs(wijnpakket) en waar-
debonnen  die bij zijn bedrijf in-
gewisseld kunnen worden. Waar 
wij ze zeer dankbaar voor zijn. 
Het was prachtig weer 21 graden 
en 20 deelnemers(sters).
Er werden drie ronden gespeeld, 

met veel strijd en goede win-
naars. De prijzen werden gewon-
nen door, 1e het wijnpakket Berry 
Hogerwerf 3+26, de cadeaubon-
nen 2e Anneke Koeleman 2+12, 
3e Andre de Jong 2+12, 4eWil 
Kennis 2+10, 5e Jan Bartels 2+7, 
6e Annie de Jong 2+5, 7e Truus 
de Bruin2+4, 8e Koos van Leeu-
wen 2+4, 9e Ben Koeleman 2+2. 
De Jeu de Boulesclub “Het Wil-
genho�e” De Kwakel kan weer te-
rug kijken op een zeer geslaagd 
Jeu de Boules Toernooi. Het vol-
gende Jeu de Boules Toernooi zal 
gehouden worden 20 september 
2018.

Kom bridgen in Dorps-
centrum de Willisstee
Wilnis - Bridgevereniging De 
Ronde Venen speelt ook het 
nieuwe seizoen vanaf 11 sep-
tember op de dinsdagavonden 
om 19.30 uur weer in een ont-
spannen sfeer in de Willisstee. Er 
wordt gestreefd naar verdere uit-
breiding van het huidige leden-
tal. Dit geldt zowel voor begin-
nende als gevorderde bridgers. 
Naast het spelen gaat het bij ons 
ook om de gezelligheid en de so-
ciale contacten. Na afloop van de 
speelavonden is er alle tijd om 

nog even na te praten. Naast de 
wekelijkse speelavonden in com-
petitieverband is er dit jaar in de-
cember natuurlijk weer de speci-
ale feestelijke Kerstdrive. Wilt u 
thuis met kennissen spelen, dan 
heeft de vereniging  ook bridge-
koffers beschikbaar, welke tegen 
geringe kosten door de leden ge-
leend kunnen worden. 
Nadere informatie  is ook telefo-
nisch verkrijgbaar bij Coen van 
Straalen (0297.593210) of bij Ted 
Verdegaal (06.20302425).

Legmeervogels oefenen, 
oefent en oefent
Uithoorn - Ter voorbereiding oe-
fenen veel verenigingen, zo ook 
Legmeervogels. In een periode 
van 9 dagen zijn er 3 oefenwed-
strijden gespeeld door Legmeer-
vogels zondag 1. Het begon op 
zaterdag 18 augustus uit tegen 
DTS Ede. DTS hield daar gelijk een 
opendag Op een goed bezocht 
sportpark Inschoten begon de 
dag met een clinc voor de jeugd 
gegeven door enkele selectiespe-
lers en speelsters van DTS Ede. 
Tevens was er groot luchtkus-
sen stormbaan aanwezig waar 
de jeugd massaal gebruik van 
maakte. Ook diverse spelvormen 
vermaakten de toegestroomde 
jeugd enorm. Vervolgens was het 
de beurt aan de selecties van He-
ren 1 en Dames 1 om zich te pre-
senteren op het hoofdveld. De 
dames 1 van DTS speelt op het 
een na hoogste niveau; De Top-
klasse Onder luid applaus van het 
publiek werden de spelers 1 voor 
1 verwelkomd. De jeugd kreeg 
een boekje waarmee ze van ie-
dere speler/speelster een hand-
tekening konden scoren en met 
hun op de foto kon gaan. De da-
mes 1 van DTS speelt op het een 
na hoogste niveau namelijk de 
top klasse DTS is een vereniging 
van ruim 1200 leden met bijna 

elke zaterdag 67 team/elftallen 
op de been. De verdere middag 
werd verder beleefd met diverse 
spelactiviteiten op het terrein van 
DTS en stond in het teken van de 
oefenwedstrijd van DTS za.11 te-
gen zondag 1e klasser Legmeer-
vogels. 

Selectie
De selectie van Legmeervogels 
bestond deze zaterdag uit 21 
man. Bijna iedereen heeft aan de 
wedstrijd deelgenomen. De een 
wat langer dan de ander. Maar 
ook deze middag stond in het te-
ken aan elkaar wennen. Bepaal-
de spelsituaties proberen zowel 
aanvallend als verdedigeend. 
Zoals het dan ook hoort de ene 
keer gaat het beter dan de ande-
re keer. Bij het ingaan van de rust 
heeft zowel de thuisclub DTS als 
Legmeervogels niet gescoord. In 
de 2e helft kijkt Legmeervogels 
na 2 minuten tegen een 1-0 ach-
terstand aan. Deze achterstand 
wordt in de 60ste minuut ver-
dubbeld. Beide treffers komen 
op naam van de zeer bewegelijke 
spit van DTS Ryan Ekoe. Met nog 
20 minuten te spelen is het Den-
nis Bakker die de bal weet te ver-
overen op het middenveld. Ver-
volgens gaat de bal in sneltrein 

vaart naar martijn Tjon-A-Noek, 
die de snelheid er in blijft houden 
Othman Lechkar die op zijn beurt 
Puck Postma aanspeelt en de-
ze laatste brengt Legmeervogels 
dichter bij DTS 2-1. Hierna doen 
zich nog een aantal goede mo-
gelijkheden voor om naast DTS 
te komen maar het zit Legmeer-
vogels dan even niet mee. Of gaat 
Legmeervogels wat te gemakke-
lijk om met de gecreëerde mo-
gelijkheden? In verdedigend op-
zicht wordt er na de 2 treffers van 
DTS geen kansen meer weggege-
ven. Eindstand 2-1 in DTS, voor-
deel.

Tweede duel
Het 2e duel is thuis gespeeld te-
gen de FC Rijnvogels een team 
dat uitkomt in de hoofdklasse. Op 
het fraaie sportpark Randhoorn 
deze avond geen heide konin-
gin die de aftrap neemt maar ge-
woon een speler van Legmeervo-
gels.
Hoewel Legmeervogels al na 20 
minuten tegen een 0-2 achter-
stand aan kijkt, kan Legmeervo-
gels het toch aardig bijbenen. Wel 
is dan al te zien dat er toch wel 
wat meer kwaliteit bij Rijnvogels 
speelt dan bij Legmeervogels. In 
het team van Rijnvogels spelen 
een aantal oud betaald voetbal-
lers. Legmeervogels zijn hier en 
daar wat laks en dit wordt door 
de mannen van FC Rijnvogels di-
rect afgestraft. De tweede helft is 
van de zijde van Legmeervogels 
duidelijk minder. Legmeervogels 
moet het hebben van een klein 
aantal uitbraken die dan niet lei-
den, door op het laatst toch niet 
de juiste pas te brengen, tot een 
treffer. FC Rijnvogels scoort ook 
in de 2e helft twee keer zodat de 
eindstand Legmeervogels – FC 
Rijnvogels 0-4 is geworden. De 
laatste 10, 15 minuten van dit du-
el was de zijde van Legmeervo-
gels heel, heel matig. Maar goed 
het zijn en blijven oefenwedstrij-
den!!!!!!

Derde deel
Het derde duel gaat dan tegen ex 
ere divisie dionist  DHC. Ja, Ere Di-
visie, Dit gaat dan wel terug naar 
het eind jaren 60 hoor 1968-1969. 
15.000 man kunnen in het stadi-
on van DHC.
De laatste keer dat dit was gaan 
wij terug naar de jaren 80 als DHC 
speelt tegen Ajax en het Neder-
lands elftal. DHC afgelopen sei-
zoen gedegradeerd uit de hoofd-
klasse en is voornemens om dit 
seizoen, seizoen 2018-2019 zeker 
mee te gaan doen om het kampi-
oenschap van de 1ste klasse, Nee, 
kampioen worden zelfs is de ver-
wachting daar in Delft.
Ja, deze gedachte was er ook bij 
EDO. Niet gelukt en nu zelfs ge-
degradeerd uit de 1ste klasse. 
Ook deze keer is Legmeervogels 
vertrokken met 21 selectie spe-
lers. Op de doelverdedigers na 
krijgt iedereen speel minuten. In 
de eerste 15 minuten is het DHC 
de bovenliggende partij. Lang-
zaam maar zeker verplaatst het 
spel zich naar de helft van DHC. 
In de 28ste minuut komt Leg-
meervogels door een treffer van 
Puck Postma op een 0-1 voor-
sprong. Dit is dan tevens de rust 
stand. Mede omdat Legmeervo-
gels de gekregen mogelijkheden 
niet weet te benutten. Ruststand 
0-1. Vlak na de rust komt DHC op 
fraaie wijze op gelijke hoogte 1-1. 
Slechts 4 minuten heeft de 1-1 
op het scorebord gestaan. Het is 
dan Puck Postma die in d e53ste 
minuut Legmeervogels weer op 
voorsprong schiet 1-2. In het ver-
volg van dit duel heeft Legmeer-
vogels een engeltje op het doel 
zitten want er zijn een aantal gro-
te mogelijkheden voor DHC om 
naast en misschien wel over Leg-

meervogels te gaan. DHC weet 
niet te score maar ook Legmeer-
vogels weet niet meer tot score te 
komen. eindstand 1-2

Bekerduels
Na de oefen periode gaat het 
dan nu echt beginnen? Zaterdag 
1 september 2018, om 14.30 uur 
de eerste van drie te spelen be-
kerwedstrijden. Naar Legmeer-
vogels komt TAVV. Net als afgelo-
pen seizoen is TAVV de eerste te-
genstander in deze beker voor-
ronde. Legmeervogels kijken dit 
duel, afgelopen seizoen, al in de 
8ste minuut tegen een 0-1 ach-
terstand aan. Nog voor de rust 
zorgen Yasin Poyraz en Tim Cor-
reia dat Legmeervogels op een 
2-1 voorsprong komt. Dit is dan 
gelijk de eindstand. Wat gaat het 
dit seizoen worden? De selectie 
van Legmeervogels heeft wel een 
gedaantewisseling ondergaan en 
hoe gaat het elftal van Legmeer-
vogels er uit zien  in deze eerste 
bekerwedstrijd?
De tweede bekerwedstrijd is op 
zondag 9 september 2018 speelt 
Legmeervogels de tweede beker-
wedstrijd uit in Langeraar tegen 
Altior. 
De laatste poule wedstrijd is uit 
in Mijdrecht tegen Argon za.1. op 
zaterdag 15 september. Dit duel 
begint om 14.30 uur.
In deze poule met daarin  TAVV, 
Argon, Altior en Legmeervogels 
gaan de nummers 1 en 2 over 
naar de volgende ronde. Afgelo-
pen seizoen is het Legmeervogels 
niet gelukt om de volgende ron-
de te halen. Amstelveen/Heem-
raad en KDO eindigde toen bo-
ven Legmeervogels in de poule. 
Haalt Legmeervogels dit seizoen 
wel de nog out fase?
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Veenshuttle start 
badminton seizoen
De Ronde Venen - Na een heerlij-
ke lange zomer gaat ook het bad-
minton seizoen weer van start. 
Met al dat mooie weer was het 
best goed mogelijk om lekker een 
shuttle in de tuin, op het strand of 
op de camping te slaan. Vond je 
dat erg leuk, ga dan ook eens in 
de zaal spelen. Bij een badminton 
vereniging kun je op vele manie-
ren gezellig sporten. Lekker re-
creatief een shuttle naar elkaar 
over slaan, een uurtje per week 
aan de training mee doen, je leert 
er altijd wat van. Of een wed-
strijd spelen, vaak als dubbel of 
mix team. Badminton is een heel 
snelle sport en is zeer goed om 
je conditie op te bouwen of op 
peil te houden. Je hoeft van te-
voren met niemand af te spreken, 
da gebeurt allemaal in de zaal 
en iedereen doet mee. Dus ook 

nog een gezellige sport. We spe-
len in sporthal de Phoenix aan de 
hoofdweg in Mijdrecht. De jeugd 
begint in twee groepen om 18.30 
en 19.30uur. Vanaf 20.00 uur zijn 
de senioren welkom, tot maar 
liefst 23.00uur. Maar ook op don-
derdag  morgen kan er gebad-
mintond worden. Vanaf 9.30 tot 
12.00uur zijn er 3 banen beschik-
baar. Ook wordt er rond 10.30 uur 
vaak een bakkie gedaan voor de 
sociale kontakten.
De donderdag ochtend start ech-
ter pas op 6 september. Niet le-
den kunnen altijd binnen lopen 
en een paar keer mee spelen om 
te ondervinden of men het leuk 
vindt.
Voor meer informatie kan men 
kijken op de website www.veens-
huttle.nl of Veenshuttle facebook 
pagina.

Welke afstand loop je in 
een uur?
Regio - Donderdagavond 6 sep-
tember organiseert atletiekver-
eniging het derde loopevene-
ment van het Berkelaar zomer-
avondcircuit, het Uur van Uit-
hoorn. Bij dit loopevenement 
gaat het er niet om wie als eer-
ste of snelste de finishstreep over 
gaat, het gaat erom welke afstand 
je aflegt in een uur. Het is dus een 
individuele wedstrijd met jezelf. 
Vorig jaar vond er een pilot plaats, 
we gaan er van uit dat dit jaar-
meer lopers deze test met zich-
zelf aangaan.
De start van het Uur van Uithoorn 
is op de wielerbaan van UWTC 
naast het clubhuis van atletiek-
vereniging AKU. Het gaat erom 
dat je daarna zoveel mogelijk 
rondjes op de wielerbaan loopt. 
Bij de plek waar wordt gestart op 
de wielerbaan, wordt steeds bij-
gehouden hoeveel rondjes je af-
legt. Na 55 minuten wordt er een 
sein een gegeven dat er nog 5 
minuten gelopen moet worden 
en na precies een uur wordt een 
tweede signaal gegeven, je stopt 
met lopen en vervolgens zijn 

er mensen op het parcours die 
de afstand voor je meten op de 
plaats waar je bent gestopt.

Iedereen
Iedereen verzamelt zich in het 
clubhuis van AKU op de atletiek-
baan en daar krijg je de afstand te 
horen die je in het uur hebt gelo-
pen. De brug van de wielerbaan 
boven de ingang van het sport-
park vormt elke keer wel een hin-
dernis maar is tevens een specia-
le uitdaging.

Inschrijven en start
Het startsignaal wordt om 19.30 
uur gegeven, de inschrijving start 
om 18.30 uur in het clubhuis van 
AKU op sportpark de Randhoorn. 
Het inschrijfgeld bedraagt €4,-.

Herinnering Berkelaar 
Zomeravondcircuit
Alle deelnemers krijgen een leu-
ke herinnering en voor de lopers 
die aan de drie lopen van het Ber-
kelaar zomeravondcircuit heb-
ben meegedaan, ligt een speciaal 
aandenken klaar.

Renners van Team Samen Sterker 
trotseren de Stelvio
Regio - Nadat 8 leden van het 
Team Samen Sterker vorig jaar de 
Mont Ventoux hadden bedwon-
gen, was het enthousiasme bij 
de groep zo groot dat er direct 
werd besloten om deze zomer 
een nieuwe klimuitdaging aan 
te gaan. De keuze viel daarbij al 
vrij snel op de Stelvio, een mythi-
sche berg aan de noordkant van 
de Dolomieten. Mythisch door de 
hoogte van de top 
( 2760 meter, de 48 haarspeld-
bochten, de lengte van de klim 
( 25 kilometer) en het gemiddel-
de stijgingspercentage van 8%. 
Daarnaast staat de berg bekend 
om de prachtige vergezichten en 
de geweldige natuur onderweg 
naar de top.
Woensdag 4 en donderdag 5 juli 
vertrokken 9 renners met 4 bege-
leiders vanuit 
Uithoorn en vakantiebestem-
mingen in Noord-Italië naar het 
plaatsje Prato aan de voet van de 
Stelvio. 

Team Samen Sterker 
en het goede doel
Team Samen Sterker is 5 jaar ge-
leden ontstaan toen een aan-
tal vrienden besloten om deel te 
nemen aan de Alpe d’Huzes en 
daarmee geld op te halen voor 
het goede doel ten bate van on-
derzoek en behandeling van kan-
ker. Vrienden, bekenden, familie, 
bedrijven, etc, werden benaderd 
voor een gift en er werden voor-
afgaand aan de rit allerlei acties 
en activiteiten georganiseerd, zo-
als een diner dat werd gespon-
sord, een darttoernooi en een 
keeztoernooi.
Het Team besloot om daarna elk 
jaar het Keeztoernooi in de kanti-
ne van Legmeervogels te blijven 
organiseren en de opbrengst van 
de avond te bestemmen voor een 
goed doel in de regio Uithoorn/
de Kwakel. 
Dit jaar leverde het toernooi weer 
een fantastisch bedrag op van € 
5.600,- en de bestemming is dit 

Rondje Stelling als trainingsrit voor 
de Ride for the Roses
Regio - De jaarlijkse fietstocht 
Rondje Stelling langs de histori-
sche Stelling van Amsterdam is 
op 2 september een goede trai-
ning voor de grote tocht de Ri-
de for the Roses, die een week la-
ter in de Haarlemmermeer plaats-
vindt. Voor diegenen die nog niet 
helemaal in vorm zijn om aan de-
ze pelotonstocht mee te doen is 
deelname aan het Rondje Stelling 
een aanrader. Naast de uitdaging 

om alle forten van De Stelling van 
Amsterdam op een dag te ronden 
zorgen tijdens deze editie hoog 
gelegen fietsbruggen voor bij-
zondere momenten tijdens de rit.
De organisator van de fietstocht, 
Stichting Fortza Velo streeft naar 
een groot deelnemersveld bij de 
inmiddels zevende editie van 2 
september 2018. Mede dankzij de 
vrijwillige hulp van de Uithoorn-
se Wielerclub UWTC en de Rijwiel 

Finale zomerbridge nadert
Regio - Met nog één keer voor 
de boeg zal volgende maal blij-
ken wie als beste zomerbridger 
2018 de geschiedenis zal in gaan. 
In de A-lijn had Jan de Jong zich 
verzekerd van de niet te versma-
den steun van Willy Sam-Ceelen, 
die ooit mede bij de wieg van 
Bridgeclub De Legmeer had ge-
staan. De combinatie betaalde 
zich uit in een prima eerste plaats 
met 61,01%, die wel gedeeld 
moest worden met de laatste tijd 
enorm op dreef zijnde Francis Ter-
ra & Janny Streng, maar toch! Ger-
da Schavemaker & Jaap Kenter 
moesten buigen voor dit geweld 
en deden het met hun 57,14% 
dus met de eer. Joop van Delft 
& Frans Kaandorp volgden met 
56,25% als vierde en Johan Le Fe-

bre & Wim Slijkoord maakten sa-
men met Hannie & Hein van der 
Aat met 55,65% de top in deze lijn 
compleet. In de B-lijn was de zes-
tiger voor Agnes Kroes & Ria Reu-
ter die op 61,46% kwamen. Co-
bie Bruine de Bruin werd nu ge-
steund door Ada van Maarse-
veen en dat leverde met 58,33% 
als tweede ook een paar fles-
sen wijn op. Op drie eindigden 
Ria van Bergen & Delia Kenter 
met 57,29%, gevolgd door Truus 
Groot & Corine Kooke met een 
percentage van 54,86.

Live
René de Jong & Tineke Schreurs 
sloten hier de best of five af met 
53,47%. Ook in de C-lijn werden 
de percentages door de top af-

Toerclub RTC Hoofddorp streeft 
de kersverse stichting een twee-
ledig doel na, namelijk meer aan-
dacht vragen voor cultureel erf-
goed en financiële steun bieden 
aan goede doelen die zich inzet-
ten voor mensen met een beper-
king. 

Startplaatsen
Op zondag 2 september zijn van-
uit drie verschillende startplaat-
sen (het fort aan de Drecht in 
Uithoorn, het fort aan den Ham 
in Uitgeest en het wielercircuit 
Wheelerplanet in Spaarndam) af-
standen uitgezet van 70, 120 en 
170 kilometer. De basis voor de 
routes van Rondje Stelling is de 
Stelling van Amsterdam. Een ver-
dedigingslinie van 135 km rond 
Amsterdam, aangelegd tussen 
1880 en 1914. Maar in het Noord-
Hollandse waterlandschap is tij-
dens de tocht meer te zien op het 
uitgebreide fietspadennet. Waar 
het gebied voorheen door recre-
anten werd gemeden vanwege 
het drukke autoverkeer, zijn nu 

diverse recreatiegebieden met el-
kaar verbonden door,  vaak bij-
zondere, bruggen. Bijvoorbeeld 
De Geniedijkbrug met haar ega-
le bruine kleur, passend bij de his-
torische en militaire kleurstelling 
van de Stelling van Amsterdam 
maar ook de Schellingwouder-
brug over het buiten-IJ, de eer-
ste brug die Amsterdam Noord 
met de stad verbond zijn markan-
te kopstukken in de routes van 
Rondje Stelling. Met de nagel-
nieuwe fietsbrug bij Nigtevecht 
is het Rondje Stelling nog een bij-
zondere brug rijker en samen met 
De Muiderbrug waar auto’s langs 
je heen zoeven en grote contai-
nerschepen onder je doorvaren, 
heb je als fietser niet het gevoel 
weg te waaien.
Inschrijven voor de fietstocht op 
2 september kan op www.rond-
jestelling.nl. Iedereen die voor 31 
augustus inschrijft, betaalt het 
voordelige inschrijftarief. Hand-
matig inschrijven ‘s morgens aan 
de start is duurder. De deelne-
mers krijgen een goed verzorg-
de fietstocht met uitgepijlde rou-
tes,  GPX navigatie,  een stempel-
kaart met plattegrond,  een rou-
tebeschrijving en onderweg di-
verse  verzorgingsposten.
(foto Frits van Eck)

geroomd. Greet van den Boven-
kamp & Ria Wezenberg lieten 
zien het nog niet verleerd te zijn 
en scoorden maar liefst 65,10% 
als eerste. Ineke van Diemen & 
Henny van Nieuwkerk lieten zich 
met 60,94% ook niet onbetuigd 
en werden er mooi tweede mee. 
Maria Baas & Klaas Verrips behiel-
den met 58,33% als derde voor-
lopig de kans op de totale eind 
roem. Ans de Ruiter & Rietje Tijs-
sen kwamen op 54,17% door en 
Wim van Rooyen & Jaap Schutte 
haalden de laatste vijftiger bin-
nen als vijfde met 53,13%. In de 
D- lijn viel echter het beste re-
sultaat te bewonderen, An Gre-
ven & Joyce Udema hielden aan 
deze avond wijn en 65,28% over. 
Op twee vestigden zich Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers 
met een keurige 59,03% en Ma-
rieke Schakenbos & Joke de Wit 

snoepten de laatste vijftiger weg 
met 53,47%. Volgende keer volgt 
op woensdag de daverende fi-
nale van het Zomerbridge, grijp 
dus uw kans om hier getuige van 
te mogen zijn. Plaats van hande-
ling Dans & Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Inschrijven via E- mail: ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540, of tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal. De aanvang 
is om 19.45 uur en de kosten be-
dragen €6,- per paar. Bent u als as-
pirant bridger nu ook aangesto-
ken door het bridgevirus, schrijf 
dan in voor de bridgecursus voor 
beginners op dezelfde locatie, die 
op 6 oktober a.s. start en 12 zater-
dagmiddagen duurt van 12.30-
15.00 uur. Voor nadere inlichtin-
gen André van Herel, telefoon 06-
15115388, E- mail: bridgedocent.
andre@gmail.com.

jaar nieuwe speeltoestellen op 
sportpark de Randhoorn. Ande-
re partijen hebben ook al een bij-
drage toegezegd waardoor het 
mogelijk is een aantal hele mooie 
speeltoestellen te plaatsen.

De dag van de waarheid
Van te voren was aanvankelijk het 
plan om vrijdag een trainingsrit 
te maken en zaterdag de beklim-
ming te doen, maar ter plekke 
werd besloten om op vrijdag de 
beklimming vanaf Prato te doen 
en op zaterdag vanaf Bormio om-
hoog te gaan.
De weersvoorspellingen voor vrij-
dag waren niet geweldig. In Prato 
en op het eerste deel van de berg 
zou het goed weer zijn maar in de 
loop van de dag zou het bovenop 
de Stelvio gaan regenen. 
De eerste kilometers vanaf Prato 
zijn nog niet zo steil en daar bleef 
de groep nog bij elkaar. Maar 
waar de groep op de vlakke we-
gen in Nederland aardig aan el-

kaar gewaagd is, zijn de onder-
linge verschillen m.b.t. klimmen 
groot en is het vooral zaak dat ie-
der in zijn eigen tempo omhoog 
gaat. De 2 volgauto’s met ieder 2 
chauffeurs/begeleiders houden 
alle renners goed in het oog en 
ondersteunen op verschillende 
hoogtes de renners.
Na bijna 2 ½ uur bereiken de eer-
ste renners de top en toen vielen 
ook de eerste regendruppels.
Op gepaste afstand komen de 
anderen ook naar boven en de 
grootste prestatie wordt natuur-
lijk geleverd door degene die er 
het langst over doet en dat is ook 
nog iemand die nog nooit in de 
bergen heeft geklommen. Met 
groot applaus wordt hij door zijn 
teamgenoten binnen gehaald.
Moe maar enorm voldaan en 
soms ook emotioneel staan de 
renners en begeleiders bij elkaar 
om de geweldige prestatie van 
het team te vieren.
Ondanks de enorme inspanning 
genoot iedereen van de fantasti-
sche omgeving.
Inmiddels is het harder gaan re-
genen en is ook de temperatuur 
van 25 naar 7 graden gedaald. 
Extra kleding wordt aangedaan 

en weet iedereen dat er een lan-
ge en gevaarlijke afdaling volgt. 
Langzaam, geconcentreerd en 
met stijve handen van de kou 
en het vele remmen bereiken al-
le renners veilig na ruim 3 kwar-
tier het appartement waar de zon 
weer heerlijk schijnt.

Klim vanaf Bormio
De volgende dag stapte iedereen 
in de auto met de fietsen op het 
dak en fietsdragers en werd de 
kortste weg naar Bormio via de 
Stelvio afgelegd.
De klim van Bormio is 2 kilome-
ter korter en heeft een meer wis-
selend stijgingspercentage, stuk-
ken van 5% maar ook stukken 
van 14%, en om die reden ook 
een echte uitdaging. De benen 

voelden af en toe wel zwaar na 
de inspanning van de dag ervoor, 
maar iedereen was er op gebrand 
om ook nu de top te halen en dat 
lukte iedereen. Het was prachtig 
weer op de Stelvio en dat maak-
te de afdaling, ondanks alle boch-
ten, wel aangenamer en wat mak-
kelijker.
‘s Avonds werd er nog lang en ge-
zellig nagepraat onder het ge-
not van een biertje, een wijntje 
en een barbecue en de volgende 
ochtend vroeg vertrok iedereen 
met geweldige herinneringen in 
de koffer weer naar huis.
De ploeg bestond uit: Ramon Me-
ijer, Wilco Vissers, Jeroen Weg-
brands, Wim Verlaan, Peter Ver-
steeg, Donny Stolwijk, Jordi van 
Zaal, Bas Pieterse, Daniel Schoen.








