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Oudejaarsavond in Uithoorn: 

“Het is genoeg geweest!”

De raadzaal was te klein. Tot in de 
hal waren de verontruste burgers 
om te horen wat de raad hier-
aan ging doen. Helaas gingen de 
meeste verontruste burgers zeer 
ontevreden naar huis, hetgeen te 
verwachten was. De raad kon nog 
weinig. Alle onderzoeken lopen 
nog. De raad kon alleen net als 
iedereen zijn afschuw uitspreken 
en allemaal vertellen dat er wat 
moet veranderen, maar wat? Dat 
komt hopelijk in de loop van het 
jaar naar buiten. Wij komen ook 
volgende week uitgebreid terug 
over de vergadering van maan-
dagavond jl. Een inspreker Fred 
Bouwman halen wij vast aan. Hij 
vertolkte precies wat de meeste 
aanwezigen voelden: “Ik ben er 
blij mee en met mij waarschijn-

lijk de meeste andere aanwezi-
gen dat dit debat zo kort na de 
extreme gebeurtenissen op ou-
dejaarsavond kan plaatsvinden. 
Wat er op deze avond in Uithoorn 
is gebeurd tart elke beschrijving 
van het normale en dan heb ik 
het over enorme geluidsoverlast, 
eigenlijk al de gehele week voor-
afgaand aan oudejaarsavond, 
die op de betre� ende avond tot 
een climax kwam en uitmond-
de in confrontaties tussen poli-
tie en relschoppers, maar ook heb 
ik het over moedwillig vandalis-
me, gericht op gebouwen, zoals ’t 
Buurtnest, auto’s en bushokjes en 
wie gaat dat uiteindelijk betalen? 
Zelfs tot en met zaterdagavond 4 
januari werd er nog knalvuurwerk 
afgestoken met als hoogtepunt 

Uithoorn – Het was verschrikkelijk in en om oud en nieuw in de 
gemeente Uithoorn. Elders in deze krant komen we er uitgebreid 
op terug. Naar aanleiding van alle vernielingen en aanvallen op 
hulpverleners had Gemeentebelangen en extra raadsbijeen-
komst aangevraagd op maandagavond jl. 

8 januari 2020
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De tribune was te klein maandagavond

De vernieling van het busstation was de laatste druppel

een knal op 2 januari, die het ge-
luid had van een plofkraak.

Incidenten
De burgemeester heeft het in een 
brief aan de Raad terecht over 
diverse incidenten in Uithoorn, 
waaronder geweld tegen hulp-
verleners, brandstichting bij ’t 
Buurtnest en van auto’s en ver-
nieling van bushokjes, maar wat 
ik mis is de empathie voor de Uit-
hoornse burger in het algemeen, 
die hiervan noodgedwongen on-
derdeel en getuige was. Het was 
in één woord verschrikkelijk, dus 
dit nooit meer. Alle lof voor de 
hulpverleners, zoals politie en 
brandweer, die aantoonbaar hun 
best hebben gedaan, maar te-
gen dit geweld niet opgewassen 
waren. Geen pappen en nathou-
den meer, geen politiek correc-
te discussies en vooral geen uit-
spraak “dat het onacceptabel is”, 
maar gewoon een vuurwerkver-
bod en wel zo spoedig mogelijk 
en wat mij betreft een uitbreiding 
van het politiecorps, want hoe te-
genstrijdig kan het zijn dat vrijwel 
gelijktijdig bekend werd dat een 
aantal politiebureaus vanwege 
capaciteitsgebrek korter open-
gaan. De heer Remkes heeft zich 
gisteren in Buitenhof al onom-
wonden uitgelaten over de vuur-
werkoverlast. Terecht heeft hij ge-
zegd dat het niet alleen bij een 
vuurwerkverbod moet blijven, 
maar dat ook de achterliggen-
de oorzaken bij de relschoppers 
moeten worden aangepakt en 
daar ligt volgens mij een schone 
taak voor het lokale bestuur. Het 
is genoeg! Maak er een eind aan! 
Niet de straat is de baas, maar de 
uit ons belastinggeld betaalde 
overheid.”, aldus Bouwman.

NIEUW IN UITHOORN
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Unox Soep in Zak
Alle soorten 570 ml

0t
 1.99 - 2.95

PER STUK

Max. 6 stuks per klant

Bekijk advertentie 
verderop in deze krant     

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

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER 
EN MUNTEN

RUIMT OP!

T/M 11 JANUARI

tot wel

70%
korting

MORPHEUS.NL

Utrecht 
Oudkerkhof 11 
030 - 2314984

Hilversum 
Vaartweg 4  
035 - 6247194

Bilthoven 
Julianalaan 43
030 - 2287451

Mijdrecht 
Dorpsstraat 74
0297 - 281054

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Kerstboom Wens Actie 
wederom een groot succes zo’n saaie boel is aan het Zijdel-

veld”, aldus Sylvia, die met tranen 
was geroerd toen zij hoorde dat 
Duoplant deze wens in december 
2020 in vervulling brengt. 

Tomeloze inzet
Ria Tammer van Radio Rick was 
aanwezig voor een live radio-
verslag van de prijsuitreiking, 
dus de trouwe Radio Rick-luiste-
raars konden thuis genieten. Ria 
werd overigens niet alleen verrast 
doordat haar wens in vervulling 
ging - zij ontving een tegoedbon 
van Multimate, zodat zij haar ka-
potte tuinhek kan repareren - zij 
werd ook door Sylvia Zethoven 
in het zonnetje gezet voor haar 
tomeloze inzet voor Uithoorn & 
De Kwakel. De bijeenkomst bij 
de Kerstwensboom werd opge-
luisterd door The X-Mas Vocals, 
een a capella kerstkoor van 8 zan-
gers dat, prachtig uitgedost in de 
kledingstijl van Charles Dickens, 

vierstemmig sfeervolle Engel-
se Christmas Carols ten gehore 
bracht. Restaurant Geniet aan de 
Amstel en Prosciutto di Amster-
dam zorgden voor warme cho-
comelk, glühwein en lekker tap-
as hapjes. De organisatie was ver-
heugd met de komst van burge-
meester Pieter Heiliegers en zijn 
vrouw, de wethouders Hans Bou-
ma en Ria Zijlstra en fractievoor-
zitter Ans Gierman van DUS!. Ook 
Hans van Lieshout, de Centrum 
Manager van Uithoorn was aan-
wezig. Maar zonder de vele aan-
wezige bewoners en lokale on-
dernemers was de middag niet 
zo gezellig geweest. De organi-
satie kijkt terug op een zeer ge-
slaagde Kerstboom Wens Actie 
en verheugen zich nu al op de 
Kerstwensboom van 2020; een 
initiatief dat inwoners en onder-
nemers uit Uithoorn en De Kwa-
kel verbindt, wensen in vervulling 
brengt en mensen blij maakt.

Uithoorn – In December heeft de 
Dion van Tol (Duoplant), voorzit-
ter van de Winkeliersvereniging 
van het oude dorp ‘Uit in Uit-
hoorn’, voor het 2e jaar de Kerst-
boom Wens Actie georganiseerd. 
Tientallen mensen hebben hun 
kerstwens in de grootste, verlich-
te kerstboom in Uithoorn gehan-
gen in de hoop dat deze in ver-
vulling werd gebracht. Ook nu 
was het voor de Winkeliersvereni-
ging best een uitdaging om een 
selectie te maken van de wen-
sen die in vervulling zouden wor-
den gebracht. Dankzij de mede-
werking van Sylvia Zethoven van 
Buurtbeheer Uithoorn Centrum, 
de Gemeente Uithoorn 200 jaar, 
Stichting Promotie Uithoorn & de 
Kwakel en vele lokale onderne-
mers zijn er zaterdag 28 decem-

ber maar liefst 17 wensen in ver-
vulling gebracht. De restaurants 
Het Spoorhuis, Geniet, Sjiek, Het 
Rechthuis, IJssalon en lunchca-
fé Esplanade en Eetcafé de Her-
bergh 1883 hebben allen een te-
goedbon voor een diner of high 
tea aangeboden en daarmee ve-
le mensen blij gemaakt. Een dag 
varen op een sloep van Aemstel-
boating moet Nadine, Michel en 
Juna alle ziekenhuisbeslomme-
ringen doen vergeten. 

Lekker zwemmen
Valerie en Feline kunnen met 
vriendjes en vriendinnetjes lek-
ker een dag zwemmen in het 
Veenweidebad en Bianca, een 
ambulant begeleidster, mocht 
voor haar cliënte Yvon een airfry-
er van Expert Hassing in ont-

vangst nemen, waarmee zij mak-
kelijker maaltijden kan voorberei-
den. De familie van Joey van den 
Heuvel kan dankzij zijn wens een 
kwartaal gratis sporten bij Plux; 
een mooi begin van 2020. Beau-
ty salon Denise heeft een wens 
in vervulling gebracht door een 
gratis behandeling aan te bieden 
aan iemand die wel een verwen-
nerij kan gebruiken. Schildersbe-
drijf De Schans gaat een woonka-
mer in de verf zetten voor iemand 
die daartoe niet meer in staat is. 
Duoplant heeft meerdere men-
sen gelukkig gemaakt; o.a. Syl-
via Pepping en haar 2 medebe-
woonsters van woonvoorziening 
Kloosterhof (Ons Tweede Thuis). 
Sylvia had namelijk als wens dat 
Kloosterhof een mooie, verlichte 
kerstboom krijgt, “omdat het nu 

Uithoorn - In de nacht van maan-
dag op dinsdag is op het Zijdel-
waardplein in Uithoorn een plof-
kraak geweest. Omstreeks 0.4.00 
uur werd een pinautomaat van de 
ABN Amro opgeblazen. De om-
geving is ruim afgezet. Een ex-
plosievenverkenner van de poli-

tie en de EOD zijn ter plaatse en 
doen onderzoek bij de pinauto-
maat. De plofkraak heeft behoor-
lijk wat schade aangericht. In de 
gevel zit een � inke scheur. Het is 
op dit moment nog onbekend of 
het winkelcentrum vandaag open 
kan. Foto: VTF - Vivian Tusveld

Plofkraak bij 
Winkelcentrum Zijdelwaard
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Werk in uitvoering
 REPARATIEWERKZAAM-

 HEDEN RINGDIJK 
 DE KWAKEL
Vrijdag 10 januari voeren wij een 

nood reparatie uit op de Ringdijk 
(de Kwakel) waarbij de weg tijde-
lijk is afgesloten tussen 09.00 - 
13.00 uur.

WWW.UITHOORN.NL

Wist je 
dat?

De gemeente sneller gaat hel-
pen als mensen (beginnen-
de  fi nanciële problemen heb-
ben? Door samen te werken 
met woningcorporatie Eigen 
Haard, zorgverzekeraars, Ge-
meentebelastingen Amstelland 
en energiebedrijven wil de ge-
meente Uithoorn mensen met 
betalingsachterstanden in een 
vroeg stadium in beeld krijgen. 
Wanneer een inwoner de reke-
ning van meerdere vaste las-
ten een tijdje niet betaald heeft, 
gaat er een melding naar de 
gemeente. Het team ‘Vroeg er 
op af’ een medewerker van de 
gemeente en Uithoorn voor El-
kaar- gaan vervolgens op huis-
bezoek om hulp aan te bieden. 
Wethouder Ria Zijlstra: ,,We 
willen voorkomen dat inwoners 
met een kleine betalingsach-
terstand op het punt komen dat 
de fi nanciële situatie niet meer 

te overzien is. Ervaring leert dat 
mensen pas om hulp vragen als 
de schuld al fors opgelopen is. 
De schuld waarmee inwoners 
bij schuldhulpverlening aanko-
men is gemiddeld 43 duizend 
euro. Dat kan je niet eenvou-
dig meer oplossen.” De mede-
werkers van ‘Vroeg er op af’ be-
zoeken inwoners thuis. De in-
woner krijgt hulp aangeboden 
op het gebied van financiën, 
maar ook andere hulp kan wor-
den ingezet. De hulp is gratis en 
niet verplicht. De gemeente Uit-
hoorn werkt al samen met Ei-
gen Haard om huurachterstan-
den en huisuitzettingen te voor-
komen. Het aantal huisuitzet-
tingen is fors gedaald. Door dit 
succes wil de gemeente daar-
om deze aanpak nu uitbrei-
den met Essent, Zorg & Zeker-
heid, VGZ, Gemeentebelastin-
gen Amstelland en Menzis. De 
proef duurt een jaar.

Kijk voor meer informa-
tie op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen.
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Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feest-
jaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd terug-
lezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar

2020
maand januari  Kunstestafette Beeldhouwen 
19 januari  Verkiezing dorpsdichter 
26 januari Uithoorns Mooiste-de Loop

FEESTJAAR
 EVENEMENTEN

Scholenmarkt 15 januari 2020
Zit je in groep 8 en wil je weten 
naar welke scholen je straks alle-
maal kunt gaan? Kom dan met je 
ouders/verzorgers naar de Scho-
lenmarkt in Uithoorn! Op woens-
dag 15 januari 2020 houden meer-
dere scholen voor voortgezet on-
derwijs uit de omgeving (Uithoorn, 
Aalsmeer, Amstelveen en De Ron-
de Venen) een Scholenmarkt in 
het Alkwin Kollege in Uithoorn. Je 
bent tussen 18.15 en 19.45 uur van 
harte welkom. Op deze informatie-
markt kun je met leerlingen en do-

centen van verschillende scholen 
praten. Zo krijg je een goed beeld 
van de mogelijk¬heden. Tijdens 
de Scholenmarkt maken de scho-
len ook bekend wanneer hun open 
dagen zijn.
 
Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis 
maken met onderstaande scho-
len voor het voortgezet onder-
wijs. Meer informatie over wel-
ke scholen deelnemen lees je op 
www.uithoorn.nl 

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 24 maart 2020 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Koot-
fonds verleent financiële steun 
aan verenigingen, instellingen, 
organisaties en personen die bin-
nen de gemeente Uithoorn (Uit-
hoorn én De Kwakel) werkzaam 
zijn op het gebied van sport, cul-
tuur en sociaal-maatschappelijke 
activiteiten. Zij kunnen op grond 
van hun activiteiten n financië-
le positie, aanspraak maken op 
steun van de stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin. Stuur dan 
vóór 24 maart 2020 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in via 
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de fi nan-
ciële positie van de aanvrager 
mee. De aanvraag stuurt u aan 
bkf@uithoorn t.a.v. de heer T.J.J. 
Schrandt.

Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen 
in normale uitgaven. Die moe-
ten betaald kunnen worden uit de 
normale inkomsten, zoals contri-
buties en dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in 
april 2020 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Koot-
fonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht van 
de beslissing. 

Contact
Voor meer informatie, neem 
contact op met de heer T.J.J. 
Schrandt, tel. (0297) 513185.

Meedenk-app voor 
Sportakkoord van Uithoorn
Vorige maand klonk het startschot 
van het Sportakkoord van Uit-
hoorn. Het akkoord is bedoeld om 
Uithoornaars en Kwakelaars nog 
beter te laten sporten. Sport-wet-
houder Jan Hazen was enthousi-
ast over de grote opkomst.
Hij riep iedereen op om ideeën 
en voorstellen aan te dragen voor 
het Sportakkoord van Uithoorn. 

ie benieuwd is naar de ideeën 
of zelf wil meedenken, kan daar-
voor een app downloaden.

Vier sportthema’s
Na de startbijeenkomst gingen 4 
werkgroepen aan de slag met de 
thema’s voor in het portakkoord 
van Uithoorn:
1. Iedere Uithoornaar kan spor-

ten en bewegen (trekker Nick 
Braakman)

2. Vitale aanbieders, sterke vereni-
gingen (trekker Wim Verlaan)

3. Vreedzame en positieve sport-
cultuur (trekker Petra Goesten)

4. Gezonde leefstijl en vaardig in 

Kunstestafette januari: 
Expositie beeldhouwen 
“Pelgrimspad”
In januari 2020 wordt het stok-
je voor de kunstestafette door-
gegeven aan beeldhouwster El-
la de Nijs.

In het Fort aan de Drecht wordt 
de cursus beeldhouwen gege-
ven door beeldend kunstenaar El-
la de Nijs. In deze cursus wordt er 
gewerkt met diverse steensoor-
ten en hout. De beelden zijn een 
selectie van een aantal cursisten 
van de beelhouwgroep. De expo-
sitie is ingericht met de aandacht 
op het Pelgrimspad (LAW 7) dat 
via Uithoorn loopt. Het Pelgrims-
pad loopt van Amsterdam naar 
Maastricht. De route doet Uit-
hoorn aan via de vuurlinie (stel-
ling van Amsterdam) het fort bij 
De Kwakel en langs de smalle 
vaart naar Vrouwenakker en ver-
volgt zo zijn weg langs het Am-
stel-Drechtkanaal. Het pad kan 
gezien worden als een Jakobse-
route, die uiteindelijk naar Santi-
ago de Compostela kan voeren. 
De route die door Uithoorn loopt, 
is ook in korte wandelingen te lo-
pen en laat de mooiste stukje na-
tuur beleven die Uithoorn rijk is.
De expositie van onze beelhouw-
groep is ingericht rond dit thema, 
en is te zien van 8 tot 31 januari.

Mocht u meer informatie willen 
over de beeldhouwcursus van 
Crea, in het Fort aan de Drecht,
kunt u contact opnemen met:

Ella de Nijs 
ellanijs@xs4all.nl
06-26792450
Docente cursus Beeldhouwen, 
en cursus: in de voetsporen van 
Rembrandt, de oude schilder-
technieken/iconen

bewegen (trekker Corien Ba-
ijens)

De opbrengst uit het Sportak-
koord wordt ook gebruikt voor 
de nieuwe Sportnota van de ge-
meente, die voor 2020 op de rol 
staat.

Meekijken en meedoen 
via de app

enieuwd naar de ideeën tot nu 
toe? Wil je meekijken en mee-
doen met de werkgroepen? Dat 
kan met de XiBE-app voor te-
lefoon, tablet of computer! Meld 
je aan via https://www.sportak-
koord.online/uithoorn om vraag-
stukken te bekijken, ideeën te li-

ken, en om zelf suggesties en 
aanvullingen te delen. 

TIP: Luister de komende weken 
ook naar Rick FM voor nieuws en 
interviews rond het Sportakkoord 
van Uithoorn. En kom naar de tus-
senbijeenkomst in januari 2020. 
Met vragen of opmerkingen over 
het “Sportakkoord van Uithoorn” 
kun je terecht bij Marco Kooi-
man; tel. 06-21801899, of mail: 
marco@bureaumdj.nl.



- 2019-094412, Constantijn Huygenslaan 35, aanvraag ingebruikna-
me gemeentegrond van 3-02-2020 t/m 23-03-2020 (ontvangen 12-12-
2019);

- 2019-074269, Cort van der Lindenplein 5, aanvraag exploitatievergun-
ning (ontvangen 24-12-2019);

- 2019-097775, Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning 
Sport & Spel weekend van 19 t/m 21 juni 2020 (ontvangen 17-12-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-092980, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning voor het plaat-

sen van 2 kansspelautomaten (verzonden 02-01-2020).
Uithoorn
- 2019-091478, In het Midden 89, plaatsen afvalcontainer van 6 t/m 31 

januari 2020 (verzonden 19-12-2019);
- 2019-090530, Joost van den Vondellaan 2, het vervangen en vergroten 

van de bestaande dakkapellen (verzonden 30-12-2019);
- 2019-076028, Amsteldijk-Noord 3, exploitatievergunning t/m 19 decem-

ber 2022 (verzonden 19-12-2019)
- 2019-076024. Amsteldijk-Noord 3, drank- en horecavergunning (ver-

zonden 19-12-2019)
- 2019-089815, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning 

kansspelautomaten 2020 (verzonden 02-01-2019);
- 2019-098146, Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning 

kansspelautomaten 2020 (verzonden 02-01-2019);
- 2019-098971, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten 2020 
- (verzonden 02-01-2019);
- 2019-099308, Legmeerplein 22, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten 2020 (verzonden 02-01-2019);
- 2019-077630, Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, evenementen-

vergunning Uithoorns Mooiste - de Loop op 26 januari 2020 (verzon-
den 06-01-2020);

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-074035, plaatsen 20 reclameborden en 5 spandoeken van 9 t/m 

23 augustus 2020 t.b.v. Foodtruckfestival (verzonden 19-12-2019);
- 2019-092858, plaatsen 10 reclameborden en 2 spandoeken van 13 t/m 

26 januari 2020 t.b.v. Uithoorns Mooiste (verzonden 19-12-2019);

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Om rechtmatig uitvoering te kunnen blijven geven aan de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning moet de Verordening Wmo per 1 januari 2020 zijn 
aangepast. Aanpassing is het gevolg van de wijzigingen voorkomend uit ju-
risprudentie en de invoering van het abonnementstarief. De raad heeft op 
29 december 2019 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Uit-
hoorn 2020 vastgesteld en de Verordening maatschappelijke ondersteu-
ning Uithoorn 2017 ingetrokken. De verordening treed op 1 januari 2020 
in werking.
BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2020
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeente-
wet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 19 december 
2019 heeft besloten tot vaststelling van de:
- Algemene rechtenverordening 2020
- Verordening rioolheffi ng 2020
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
- Verordening afvalstoffenheffi ng 2020
- Verordening forensenbelasting 2020
- Verordening grafrechten 2020 
- Verordening marktgelden 2020
- Verordening hondenbelasting 2020 
- Verordening liggelden 2020 
- Verordening precariobelasting 2020 
- Verordening rioolaansluitrecht 2020 
- Verordening toeristenbelasting 2020
De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 2020. 
De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2020 digitaal te raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Vastgesteld bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening”. Inzage-

periode donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 
2020. Inlichtingen bij mevr. B. de Jonge bij de afdeling wonen en wer-
ken (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-098905, Poelweg 56, het aanpassen van een deel van het kas-

sencomplex (ontvangen 18-12-2019);
- 2019-098928, Kwakelsepad 24, het vergroten en isoleren van de wo-

ning (ontvangen 20-12-2019);
- 2019-099923,Noorddammerweg 45, het aanpassen van een deel van 

de bedrijfsruimte (ontvangen 27-12-2019).
Uithoorn
- 2019-098943, Couperuslaan 5, het maken van een constructieve wijzi-

ging, dakterras en wijzigen kozijnen (ontvangen 21-12-2019);
- 2019-098948, Knobbelzwaan 106, het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak (ontvangen 22-12-2019);
- 2019-099932, Helene Swartlaan 29, voor het wijzigen van de voorge-

vel (ontvangen 29-12-2019);
- 2019-099944, Johan de Wittlaan 81, voor het uitbreiden van de woning 

(ontvangen 24-12-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2019-088509, Amsteldijk-Noord 35, het renoveren van een voormalig 

kantoorgebouw Cindu tot logiesgebouw. (ingetrokken, verzonden 20-
12-2019).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2019-086952, Zijdelveld 55, aanvraag om omgevingsvergunning op 

grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen. 
(verzonden 20-12-2019).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
- 2019-067376, Poelweg 44, het herbouwen van de woning (verzonden 

23-12-2019).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-090509, achter Noordammerweg 11, het realiseren van een be-

drijfspand (verzonden 31-12-2019).
Uithoorn
- 2019-084534, Krakeend 20 en 22, het uitbreiden van de woning op de 

eerste verdieping aan de achterzijde van de woning (verzonden 19-12-
2019);

- 2019-090525, Grauwe Gans 39, het vergroten van de woning (verzon-
den 31-12-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-098460, Potgieterhof 29, plaatsen afvalcontainer van 18 januari 

t/m 18 februari 2020 (ontvangen 18-12-2019);
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Huldiging KDO-ers van 2019 en 
lid van Verdienste Carl Verhagen
De Kwakel - Tijdens de drukbe-
zochte nieuwjaarsbijeenkomst op 
5 januari jl. in de kantine van sv 
KDO werden ook de KDO-ers van 
2019 bekend gemaakt. KDO-voor-
zitter Andy Verstelle stond tijdens 
zijn nieuwjaarstoespraak eerst 
uitgebreid stil bij het bijzondere 
jaar 2020. Dit jaar is het precies 75 
jaar geleden dat KDO is opgericht; 
een feit dat in de zomer groots 
gevierd zal worden. Ook stond hij 
uitgebreid stil bij het belang van 
vrijwilligers in een vereniging als 
KDO. Sportieve prestaties en ge-
zellig samenzijn gaan in een ver-
eniging als KDO hand in hand. 
Daaraan leveren veel leden en 

vrijwilligers een bijdrage. Maar we 
weten ook dat sommige van die 
leden en vrijwilligers net dat stap-
je meer doen. Daarom willen we 
een aantal van die leden graag in 
het zonnetje zetten. Ook dit jaar 
waren er door de verschillende af-
delingen KDO-ers in vijf catego-
rieën genomineerd: Jeugdspor-
ter, Sporter, Team, Coach en Vrij-
williger van 2019. Al deze nomi-
naties zijn uitgebreid beoordeeld 
waarna het hoofdbestuur de win-
naars van 2019 heeft geselec-
teerd. Een lastige keuze, aange-
zien zo velen een fantastische bij-
drage aan de ontwikkeling van de 
vereniging hebben geleverd. 

Jeugdsporter
In de categorie Jeugdsporter werd 
Jill in ’t Veld benoemd tot KDO-er 
van 2019. Jill speelt zelf handbal in 
de C1, maar geeft ook al trainen aan 
de jongste F-jeugd. 

Sporter
In de categorie Sporter werd Mi-
chael Westerbos benoemd tot KDO-
er van 2019. Michael heeft het he-
le vorige seizoen gekampt met een 
knieblessure; heeft zijn best ge-
daan met revalideren om weer bij 
de groep te komen en dat is gelukt. 
Ook zet hij zich in als trainer van de 
JO13, trainer bij de voetbalschool 
en alles wat daarbij komt kijken.

Team
In de categorie Team werd het 
team Voetbal KDO-5 benoemd 
tot KDO-er van 2019. Dit team 
speelt al vanaf de jeugd met el-
kaar, wat op zich al doorzetten 
is, niemand zegt op en het is een 
hechte groep zowel op het veld 
als daarnaast. Afgelopen jaar 
heeft dit doorzetten zijn vruchten 
afgeworpen en zijn zij kampioen 
geworden. 

Coach
In de categorie Coach werden 
Paul ten Brink en het duo Nicole 
van der Knaap en Lorraine Schou-
ten benoemd tot KDO-er van 
2019. Paul heeft afgelopen sei-
zoen aangeboden de JO19-1 te 
coachen/trainen vanaf het mo-
ment dat de huidige coach KDO 
verliet. Hij heeft geen kinderen in 
dat team, het betekende weer 2 
momenten extra training geven 
in de week en een zondag mee 
met een voor hem toen redelijk 
onbekend team. Ook dit jaar is 
hij coach en coördinator van de 
JO19 die ontzettend blij met hem 
is. Wanneer zijn jongens om wat 
voor reden niet hebben kunnen 
trainen in een week (school, sta-
ge) dan komt hij extra op een za-
terdag morgen naar KDO om zelfs 
maar 1 jeugd lid te trainen. 
Nicole en Lorraine zijn heel bevlo-
gen en enthousiast bezig met de 
afdeling handbal. Geen moeite is 
ze te veel en ze steken naast trai-
nen geven (2x per week) en elke 
week coachen, ook heel veel tijd 
in allerlei randzaken, waardoor 

de afdeling handbal bij KDO in 
beweging blijft. Het bestuur be-
seft zich terdege dat zonder de-
ze dames, behoorlijk wat belang-
rijke ‘bijzaken’ niet opgepakt zou-
den worden. 

Vrijwilliger
In de categorie Vrijwilliger wer-
den Ron Plasmeijer en Trudy Lau-
wers benoemd tot KDO-er van 
2019. Broer en zus die onlosma-
kelijk met KDO zijn verbonden. 
Zetten zich beide al vele jaren 
als vrijwilliger in. De een als wed-
strijdsecretaris bij de voetbal, de 
ander de laatste jaren als voorzit-
ter bij de handbal. Beiden heb-
ben aangegeven te gaan stop-
pen, maar gaan nog door totdat 
er vervanging is.

Lid van Verdienste
Tot slot had de voorzitter nog een 
grote verrassing voor een van 
de genomineerden in petto. Carl 
Verhagen werd, als blijk van waar-
dering voor zijn verrichte vrijwil-
ligerswerk, benoemd tot lid van 
Verdienste. Carl is zo’n lid dat niet 
op de voorgrond wil treden maar 

ondertussen ongeloo�ijk veel 
voor de vereniging doet. Onge-
veer 25 jaar geleden is hij als pen-
ningmeester toegetreden tot het 
handbal bestuur en heeft daar 
eerst de gebrekkige administratie 
op orde gebracht. Al die jaren re-
gelt hij al de �nanciën en bewaakt 
hij de �nanciële gezondheid van 
de afdeling handbal. Daarnaast 
pakt hij ook allerlei andere taken 
op, gewoon omdat het moet ge-
beuren en er niemand anders is 
die het doet. Na een korte toe-
spraak en daverend applaus van 
alle aanwezigen speldde de voor-
zitter de KDO-speld van Verdien-
ste op bij het nieuwbenoemde lid 
van Verdienste. Ook zal zijn naam 
worden toegevoegd op de zoge-
noemde Wall-of-fame met alle le-
den van Verdienste.
Onder luid applaus van de vele 
aanwezigen werden alle genomi-
neerden en de winnaars bedankt 
voor hun inzet en bijdrage en 
nogmaals gefeliciteerd met hun 
bijzondere prestatie. Op de fo-
to staan de winnaars van dit jaar. 
Het bleef daarna nog lang gezel-
lig in de KDO-kantine.







je dagelijks leven, zelfs met werk 
en/of een gezin. In drie fasen wer-
ken we naar het streefgewicht 
en leer je hoe je dit gewicht vast 
kunt houden. Krijg het lichaam 
dat jij verdient! Bel of mail voor 
gratis persoonlijk advies, rondlei-
ding of meting. U vindt Neo Vita 
aan de Anton Philipesweg 11A in 
Uithoorn. Gratis parkeren aan de 
achterzijde.
Voor meer info: zie advertentie el-
ders in dit blad.
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Verschijnt woensdag
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
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van verant-
woorde herkomst.
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Nieuwe Meerbode

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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

Regio - ‘Goede verzorging van je-
zelf maakt dat je je beter voelt.’ Dit 
geldt zeker ook als je ziek bent. 
Daarom organiseert stichting 
Look Good Feel Better samen met 
bijna 450 schoonheidsspecialis-
ten in februari opnieuw de lande-
lijke actie ‘Geef een glimlach ca-
deau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4 
februari, geven schoonheidsspe-
cialisten door het hele land gra-
tis ontspanningsmomenten aan 
mensen met kanker. Deze actie 
duurt de hele maand februari. 

Boost voor jezelf
“Uiterlijke verzorging bij kanker is 
veel belangrijker dan de meeste 
mensen denken.” Kathy ten Boer 
vertelt over hoe zij de behande-
ling bij de schoonheidsspecia-
list heeft ervaren. “Toen ik borst-
kanker had, ging ik door een in-
tensieve periode met behande-
lingen. Ik zat de hele tijd in span-
ning. Dat kostte best veel ener-
gie. Een bezoek aan de schoon-
heidsspecialist was echt een mo-
ment voor mijzelf. Even niet ziek 
zijn, maar een moment van rust 
en ontspanning. De behandeling 
had wel de hele dag mogen du-
ren...”

Geef een glimlach cadeau 
NZURI schoonheidssalon doet 
graag mee met de actie van Look 
Good Feel Better: “Mensen met 
kanker worden vaak onzeker 
door de uiterlijke veranderingen 
als gevolg van de behandelin-
gen. Het mooie van dit ontspan-

ningsmoment is dat je tijdens de 
behandeling het vertrouwen ziet 
groeien. Soms zijn een paar tips al 
genoeg om ze weer te laten stra-
len. Dat is precies waarom NZU-
RI graag meedoet met ‘Geef een 
glimlach cadeau’.” 

NZURI geeft ontspannings-
momenten cadeau
In de maand februari geeft NZURI 
schoonheidssalon 5 mensen met 
kanker een gratis ontspannings-
moment. De verwenmomenten 
van de actie Geef Een Glimlach 
Cadeau zijn bedoeld voor vrou-
wen/mannen met kanker waar-
van de laatste medische behan-
deling niet langer dan 6 maan-
den geleden is. Aanmelden voor 
deze actie kan eenvoudig door 
een mail te sturen naar info@nzu-
riplaza.nl. Dit kan tot uiterlijk 25 
januari. Ken jij iemand met kan-
ker? Attendeer haar/hem dan op 
deze actie en geef haar/hem een 
glimlach cadeau. Wees er snel bij 
want vol is vol!

Over ‘Geef een glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach 
cadeau’ wordt dit jaar voor de 
vijfde keer georganiseerd door 
Stichting Look Good Feel Bet-
ter. Deze stichting zet zich in om 
mensen met kanker te onder-
steunen bij hun uiterlijke verzor-
ging. Dit doen ze onder andere 
door het geven van workshops in 
ziekenhuizen en persoonlijk ad-
vies en behandelingen door heel 
Nederland.

NZURI geeft een 
glimlach cadeau aan 
mensen met kanker

Werelddansen in
Het Buurtnest
Regio - Wat is Werelddans? Dit is 
een verzamelnaam voor dansen, 
die gebaseerd zijn op etnische 
muziek uit diverse landen. In Het 
Buurtnest beoefent een groep 
enthousiaste dames sinds sep-
tember 2018 diverse dansen uit 
een groot deel van de wereld. De 
dansen kunnen authentiek maar 
ook nieuw en eigentijds zijn. U 
hoeft niet met een partner te ko-
men en speciale kleding is niet 
nodig. Gewoon kleding waar u 
zich prettig in voelt en die niet te 
warm is want van dansen wordt 
je vanzelf warm. Dansen is goed 

voor lichaam en geest en voor al-
le leeftijden. Na een korte stop in 
de Kerstvakantie gaat de groep 
op 8 januari weer van start.
Heeft u interesse om mee te ko-
men dansen dan kunt u een 
proe�es a 10 euro volgen; bij 
deelname aan de lessen wordt dit 
bedrag in mindering gebracht.
Het adres van Het Buurtnest is Ar-
thur van Schendellaan 59 te Uit-
hoorn. De lessen zijn op woens-
dagmiddag van 13.30 uur tot 
15:00 uur. Wilt u aanvullende in-
formatie? Stuur dan een mail naar  
anjabos@quicknet.nl

Eric Borrias speelt ‘De 100-jarige man 
die uit het raam klom en verdween’
Regio - Meesterverteller Eric Bor-
rias komt op zondag 12 janua-
ri a.s. naar Uithoorn. De Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU) heeft hem uitgenodigd 
om zijn programma ‘De 100-ja-
rige man die uit het raam klom 
en verdween‘ te spelen, naar de 
bestseller van Jonas Jonasson. 
De voorstelling begint om 14.30 
uur en vindt plaats in De Schutse; 
de deuren van de zaal gaan om 
14.00 uur open. Laat deze unieke 
ervaring met een verhalenvertel-
ler pur sang u niet ontgaan!

Een bijzonder mens
Allan Karlsson wordt honderd 
jaar, maar is niet van plan op te 
komen dagen op het feest dat 
het bejaardenhuis organiseert. 
Dus stapt hij uit het raam en ver-
dwijnt. Bij toeval komt de hon-
derdjarige man die uit het raam 
klom en verdween in het be-
zit van een ko�er vol geld, cri-
mineel geld. Vanaf dat moment 
begint een doldwaze  road-trip 
dwars door Zweden. Criminelen, 
de politie, de pers, iedereen is op 
zoek naar Allan en de wonderlij-
ke stoet mensen die hij om zich 
heen verzamelt. O ja, en een oli-
fant. Allan Karlsson blijkt niet al-
leen in zijn honderdste levens-
jaar een bijzonder mens; ook in 
de eeuw daarvoor heeft hij heel 
wat meegemaakt. Hij is van kinds 
af aan, gefascineerd door explo-
sieven. Hij ontwikkelt zich dan 
ook tot expert op dit gebied. Me-
de hierdoor komt hij, al dan niet 
vrijwillig, over de hele wereld. 
Ontmoet alle groten der aarde, 
van Franco en Stalin tot Mao en 

Truman. Hij blijkt een behoorlij-
ke invloed te hebben gehad op 
de loop der geschiedenis van de 
20e eeuw.

Verhalen vertellen
‘Verhalen vertellen is niet hetzelf-
de als voorlezen’, vertelt Borrias. 
streng. ‘Dat is ook leuk, maar een 
heel ander vak. Hetzelfde geldt 
voor een acteur die een mono-
loog doet. Een verteller is altijd 
tekstueel met de zaal bezig. Dat 
is wat me raakt in dit vak, dat je 
met niets anders dan je stem een 
hele wereld creëert die het pu-
bliek vervolgens vrij kan invul-
len’. Zelf leerde Borrias vanaf 1990 
het vak bij het Tielse gezelschap 
O’Rare. Op zeker moment gaf hij 
zijn baan bij een uitgever eraan 
en stortte zich volledig op het 
vertellen. Inmiddels heeft hij er al 
twee decennia een dagtaak aan. 
‘De tweehonderd voorstellingen 
per jaar haal ik wel. Ik heb zelfs ja-
ren gehad dat ik er over de drie-
honderd had’.
 
Achter glas
De Culemborger, die zijn lief-
de voor theater opdeed in de 
Utrechtse Schouwburg, waar hij 
op een steenworp vandaan is ge-
boren, wordt door publiek, pers 
en vakgenoten geroemd om zijn 
theatrale vertelvoorstellingen. 
Die zijn veelal gebaseerd op be-
kende (kinder)boeken zoals ‘De 
brief voor de koning’, ‘Reis om de 
wereld in 80 dagen’, ‘Erik of het 
klein insectenboek’, ‘De scheep-
jongens van Bontekoe’ en ‘De 
100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween’. ‘In de loop 

der jaren is het vak leuker gewor-
den omdat het veld zo veel bre-
der is. Zo heb ik een programma 

gedaan met een rapper en een 
singer-songwriter’. In januari viert 
hij zijn vierde lustrum als zelfstan-
dig verteller met het nieuwe pro-
gramma ‘Achter Glas’. ‘Voor het 
eerst vertel ik een persoonlijk ver-
haal, over het wonderkind dat ik 
was. Ik ben namelijk twee maan-
den te vroeg geboren, vandaar 
de titel. Die verwijst naar de cou-
veuse waarin ik in de jaren ‘50 be-
gon’.

Kaartverkoop en informatie
Losse kaarten à 15 euro zijn onli-
ne te bestellen via de website van 
de SCAU: www.scau.nl
Op zaterdag 4 januari a.s. be-
gint de verkoop van losse kaar-
ten in de boekwinkels The Read 
Shop Express (Zijdelwaardplein) 
en Bruna (Amstelplein). Jongeren 
tot en met 16 jaar betalen slechts 

7,50 euro. Op de website is uit-
gebreide achtergrondinformatie 
over Eric Borrias te vinden. 

“Had ik Neo Vita maar 
eerder ontdekt”
Regio - Wat is de kracht van Neo 
Vita? In de 16 jaar dat Neo Vita 
bestaat is de laagdrempeligheid, 
kleinschaligheid en de ontspan-
nen (huiskamer)sfeer essentieel 
gebleken als aanvulling op het 
serieuze sporten. “Had ik Neo Vita 
maar eerder ontdekt, want ik voel 
mij zo veel beter!” is een veelge-
hoorde uitspraak.
Neo Vita zit op de A. Philipsweg 
in Uithoorn, een goed bereikba-
re locatie met een oprit (en apar-
te afrit) naar de achterzijde van 
het pand waar zich de entree be-
vind  aan het eigen parkeerter-
rein. Iedereen voelt zich er thuis, 
jong, oud, dun, dik, man of vrouw.  
Geen spiegelwanden of harde 
muziek.

Spieren verwennen in 35 
minuten met het FAME-circuit
Het Fame-circuit met 10 appara-
ten is snel en zeer e�ectief, omdat 
je het onder- en bovenlichaam te-
gelijk traint. 
De intensiteit van de training be-
paal je door je eigen krachtsin-
spanning.  Iedereen mag het ko-
men uitproberen.
Kosteloos, want hoe meer men-
sen deze manier van sporten le-
ren kennen, hoe beter.
Zelfs mensen die niet sportief 
zijn, ontdekken de voordelen en 

komen steeds vaker per week.
Ben je wel sportief dan is het een 
zeer goede aanvulling op datge-
ne wat je al doet aan sport, om-
dat met Fame alle spiergroepen 
aan bod komen.

Buikvet verbranden 
met Better Belly
Naast Fame kun je op afspraak 
je conditie trainen in een ande-
re ruimte.  Er wordt op een lage 
hartslag gesport op een loop-
band, crosstrainer of hometrai-
ner. Tijdens deze training draag 
je een infraroodband om de buik, 
om het buikvet te doen vermin-
deren.
Deze band stimuleert de bloed-
circulatie waardoor vetcellen los 
komen en het stimuleert de af-
voer van afvalsto�en.  

Het begin van een slank 
2020 met Power Slim
Ook wat kilo’s aangekomen tij-
dens de feestdagen? Start het 
jaar met een kickstart en begin 
met Power Slim. Met Power Slim 
ga je niet minder eten, maar leer 
je anders eten onder persoonlijke 
begeleiding. Met 6 eetmomenten 
op een dag heb je geen honger 
en eet je koolhydraatarm en ei-
witrijke produkten. (Geen shakes) 
Het is eenvoudig in te passen in 

Omgaan met dementie
Uithoorn - Veelgevraagd spre-
ker Frank Gillissen (verpleegkun-
dig consulent en werkzaam bij 
het Alzheimer Centrum Amster-
dam UMC/VUmc) komt op 10 ja-
nuari in het KerkCafé uitleggen 
door welke ziekten dementie kan 
worden veroorzaakt en hoe de-
mentie vroegtijdig kan worden 
herkend. Daarnaast zal er deze 
avond vooral worden ingegaan 
op de dilemma’s waarvoor naas-
ten en anderen in de omgeving 
kunnen komen te staan en hoe 
daarmee om te gaan. Wethouder 
Ria Zijstra is aanwezig om te ver-
tellen welke hulp en zorg de ge-

meente biedt aan mantelzorgers 
en dementiepatiënten. 
Elk kwartier komt er in Nederland 
een persoon met dementie bij. En 
wist u dat 10% van de patiënten 
jonger is dan 65 jaar? Er zijn al een 
kwart miljoen mensen met de-
mentie en daarmee is het waar-
schijnlijk de ziekte die ons het 
meeste kost! Het is tegelijkertijd 
de ziekte waarbij heel veel man-
telzorgers betrokken zijn, mis-
schien bent u er een! KerkCafé 
wil het gesprek aangaan over wat 
het omgaan met dementie bete-
kent voor de (directe) omgeving. 
Hoe pijnlijk is het om afstand te 

moeten doen van je onafhanke-
lijkheid of van het beeld dat je al-
tijd van je partner, ouder, familie-
lid of vriend(in) had. Kun je dat 
loslaten? En hoe kun je elkaar te-
gelijkertijd blijven vasthouden en 
naar elkaar omzien?
In het KerkCafé van 10 janua-
ri sluiten we hiermee aan op de 
informatieavond van het Alzhei-
mercafé over “Uithoorn demen-
tievriendelijk gemeente”. 
KerkCafé wordt gehouden in de 
Schutse, De Merodelaan 1, Uit-
hoorn. Aanvang is 20u. De toe-
gang tot deze avond is vrij. Na af-
loop is er alle gelegenheid om na 
te praten met een  hapje en een 
drankje. Voor consumpties wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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Bushokje Brusselfl at Bushokje Arienlaan

Een van de velen bij het Busstation

Bushokje bij de Achterberglaan

Bushokje bij de Kootlaan Bushokje bij de Watsonweg

LEZERSPOST

Bestrijding bushok- en vuurwerkterreur 
eist structurele aanpak

Tien voor vier in de nacht van 
maandag 30 op dinsdag 31 de-
cember. Drie do� e knallen. Wak-
ker geschrokken herinnerde ik 
me dit type knallen van maan-
den geleden. Voor de zoveelste 
keer was een glazen bushok bij 
Connexxion-halte Rome� at aan 
gruzelementen. Gauw even kij-
ken of dit keer weer het zelfde 
bushok was vernield. Inderdaad, 
aan beide kanten van de halte-
plaats ontbraken de dikke glazen 
platen, maar er lag geen glas. De 
haltes aan weerskanten waren 
dus al eerder gesloopt. De ver-
nieling in die nacht betrof de hal-
te bij de Brussel� at. Daar lagen 
de glassplinters verspreid in het 
rond. Politie ingelicht. De knal-
len waren van de plofkraak. Dat 
hoorde ik de volgende ochtend.

Gedupeerde autobezitters
Rond de jaarwisseling bleef het 
niet bij dat ene bushok. De bus-
hokvernielersbrigade (BVB) is al 
jaren ongestoord actief. Immers 
we zijn er in Zijdelwaard aan ge-
wend dat de reparatie van het 
ene versplinterde bushok bijna 
structureel wordt gevolgd door 
de vernieling van een of meer 
glazen haltes elders. Maar ken-
nelijk was de terreurbrigade in 
de oudejaarsnacht zo bezeten 
door felle haat jegens het open-
baar vervoer dat nu in één keer 
bijna alle bushokjes, of wat er 
nog over was van eerdere hel-
dendaden, tegelijk zijn vernield. 
Van Brussel� at tot Watsonweg 
en Kootpark. Inclusief het hele 
busstation.
Anders dan op normale door-
deweekse dagen werd de feest-
vreugde bij de vernieling van de 
bushokjes rond de jaarwisseling 

begeleid door uit de hand gelo-
pen vuurwerkvandalisme. Met 
als gevolg alleen al aan de Anna 
Blamanlaan drie uitgebrande au-
to’s. De bijbehorende autobezit-
ters zijn daardoor ernstig gedu-
peerd.

Zo doorgaan kan niet
Aan begrip en empathie bij het 
gemeentebestuur en onze raads-
leden ontbreekt het zeker niet. 
Gedupeerden bij de plofkraak en 
bij de beroerde autobrandscha-
de werden door de burgemees-
ter vlot bezocht. De gemeente-
raad kwam maandag snel bijeen. 
Een goede zaak. Maar ach en 
wee roepen achteraf is niet ge-
noeg. De vernieling van de bijna 
volledige verzameling bushokjes 
in één nacht is slechts een verhe-
vigd symptoom van een structu-
reel probleem. Dat teistert Con-
nexxion, het Uithoornse reizi-
gerspubliek en omwonenden bij 
de haltes al jaren. Het is zinloos al 
die haltes te repareren, als nu al 
is te voorspellen dat de terreur-
brigade daarna de draad van sy-
stematische vernieling oppakt, 
maar nu weer uitgesmeerd over 
weken en maanden.
Zoals gebruikelijk. Het moet toch 
mogelijk zijn deze gasten in een 
samenwerkingsverband en met 
optimale informatie-uitwisseling 
tussen wijkagenten, jongeren-
werk, gemeente en onderwijs op 
te sporen en te laten stoppen. Er 
moeten toch ook ouders zijn die 
wel eens willen weten wat hun 
huisgenoten ‘s nachts uitspoken? 
En hoe zit het met de mogelijk-
heid en de ongetwijfeld preven-
tieve werking van cameratoe-
zicht? Durft het gemeentebe-
stuur allerlei privacygeneuzel nu 

opzij te zetten in het belang van 
preventie, veiligheid en opspo-
ring van vandalen? Kan de be-
stuurlijke of politieke angst voor 
een gemeentelijk vuurwerkver-
bod nu wijken voor het gezonde 
verstand? 

Lantaarnpaal twee jaar stuk
O ja, dit nog. Die hoge lantaarn-
paal aan de Wieger Bruinlaan, 
met de grote lampen die speci-
aal zijn gericht op de muur waar 
de ontplofte pinautomaat van 

de ABNAMRO-bank hing. Een 
paar dagen na de plofkraak sprak 
ik de eigenaar van Perlo. Ik vroeg 
of hij nog last had gehad van de 
kraak. Ja, een ochtend geen elek-
triciteit. De burgemeester was 
op bezoek geweest. En ondanks 
klachten bij de gemeente brandt 
de felle schijnwerper met licht 
op de muur met de pinautomaat 
al twee jaar niet. De pinautomaat 
hing dus al die tijd op een don-
kere plek aan de muur. Was dat 
voor plofkrakers misschien een 

dankbaar gebruikte gelegen-
heid om vrijwel ongezien vanaf 
de Wieger Bruinlaan in het duis-
ter de nodige explosieven aan 
de pinautomaat te bevestigen? 
Wie weet? 

Voorbeeldig De Kwakel
Zondag nog even het oor te luis-
teren gelegd in De Kwakel. Bus-
hokje in het centrum? Keurig in-
tact. Autobranden? Nul. Vuur-
werkproblemen? Vijftien jaar ge-
leden al preventief aangepakt 

met een “vuurwerkbrigade”van 
betrokken burgers. Die brigade 
is al opgeheven, want er is geen 
schandelijk en schadelijk gedon-
der meer met vuurwerk. Dat ter-
wijl men in De Kwakel toch echt 
heel goed feest kan vieren. En 
ook daar wonen en leven jonge-
ren. Rond de jaarwisseling was 
De Kwakel dus een voorbeeld 
voor het trieste oorlogsgebied 
Uithoorn. 

Bushokje bij de Romefl at.
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Juff en en meesters, deze activiteit kan ook heel goed in de klas worden gedaan. Jullie kunnen mij mailen om het blad waar 
de muntjes op staan, te ontvangen: caroline@cabasm.nl

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 Handen uit de mouwen, we gaan een buideltje maken! Ook kun je de muntjes die 
Rosie later in haar buideltje vond, zelf  maken. Maar je kan natuurlijk ook je zakgeld (of  snoepjes 
of  andere kostbaarheden) in je buideltje bewaren! Wil je toch die aparte, gekleurde muntjes? dat 
snap ik! Stuur mij gewoon even een mailtje. Dan stuur ik ze op. Het enige wat jij dan nog moet 
doen is ze uitprinten en wat knippen en plakken.

Nodig: stukje dun (kunst)leer of gewoon een leuk stofje, een 
gaatjestang of gewoon een dikke naald, twee touwtjes en miss-
chien nog wat kralen.

Trek (bijvoorbeeld met een bordje) een rondje over op je stof en 
knip het uit. Teken de gaatjes (niet te dicht op de rand) en rijg 
de touwtjes erdoorheen (zoals op het plaatje).

Trek de touwtjes aan en bevestig aan beide zijden de kraaltjes. 
Leg nog een paar knoopjes aan het uiteinde van de touwtjes zodat 
de kralen er niet meer af kunnen glijden. 
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Buurtkamer Meerwijk 
kijkt vooruit
Uithoorn - In de Meerwijk wo-
nen er bijna 6000 mensen toch is 
er geen enkele ontmoetingsplek 
waar bewoners, op welke ma-
nier dan ook, elkaar tegen kun-
nen komen en elkaar kunnen le-
ren kennen. Hierdoor is een jaar 
geleden de Buurtkamer Meerwijk 
gestart. Op 10 januari 2019 vond 
de eerste ko�  eochtend plaats bij 
KDV Borus locatie Eendracht 17. 
Daar was er mogelijkheid om een 
ruimte te huren. Sindsdien wordt 
er elke donderdagochtend kof-
� e geschonken voor en door be-
woners uit de buurt die elkaar 

niet eerder hadden ontmoet. Be-
zoekers van de buurtkamer wo-
nen soms al tientallen jaren in de 
wijk. Bij het ouder worden wordt 
je netwerk kleiner. Mensen om 
je heen overlijden, je werk is ge-
stopt, de tijd van op school hel-
pen of bij de clubs van je kinde-
ren helpen is voorbij. Door het 
bezoeken van de Buurtkamer in-
vesteer je in de toekomst door-
dat je weer nieuwe mensen leert 
kennen. 

Op straat
Op straat of op het Amstelplein 

Nieuwe cursus Latin 
Dance voor 60+’ers!
Uithoorn - Op dinsdag 14 janu-
ari start er een nieuwe cursus La-
tin Dance 60+! De Latin Dance 
60+ lessen zijn speciaal ontwik-
keld voor senioren. Latin Dance 
60+ is een leuke combinatie van 
� tness en latin dance. Op mee-

slepende, vaak latijns-ameri-
kaanse ritmes worden (eenvou-
dige) passen en bewegingen ge-
daan die voor iedereen goed te 
volgen zijn. Je werkt op die ma-
nier op een leuke en ontspannen 
manier aan je conditie, aan ba-

Selamat makan: 
wereldkeuken Uithoorn
Uithoorn - Op woensdag 15 ja-
nuari is er weer een Wereldkeu-
ken, de eerste van dit kalender-
jaar! Het thema is deze keer Indo-
nesië. Wat we u gaan voorzetten 
houden we nog even geheim (tip 
van de sluier: er zit rijst bij... :). Al 
trek gekregen? Meld je snel aan!
De avond wordt gehouden in 
Sporthal De Scheg, inloop vanaf 
18.00 uur, bu� et open om 18.30 

uur. Voor de maaltijd wordt € 5,50 
gerekend, exclusief drankjes. De-
ze zijn aan de bar te krijgen.
Wij kunnen alleen contante beta-
lingen aannemen, er is geen pin 
van de Wereldkeuken aanwezig.
Vanwege grote belangstelling en 
een maximum aantal zitplaatsen 
vragen wij om je van tevoren aan 
te melden. Dit kan vanaf nu en ui-
terlijk tot en met zondag 12 janu-

kom je elkaar regelmatig weer 
tegen. Deelname aan de Buurt-
kamer zorgt er daarom ook voor 
dat je je meer thuis voelt in je ei-
gen wijk. De Buurtkamer Meer-
wijk gaat verder dan ko�  e drin-
ken en mensen ontmoeten. In 
het afgelopen jaar zijn er af en 
toe mensen langs gekomen om 
over hun organisatie te vertel-
len; zoals de wijkagent, Beter Bu-
ren, het Automaatje en bijvoor-
beeld Eigen Haard. Het komend 
jaar staan er meer van dit soort 
gastsprekers op het program-
ma. Zo komt op 16 januari de no-
tarisklerk die iets gaat vertellen 
over zijn werk, zoals het opstel-
len van een levenstestament. Be-
zoekers van de Buurtkamer orga-
niseren zelf ook initiatieven. De 
eerste donderdag van de maand 
heeft een bezoeker van de Buurt-
kamer een spreekuur voor vragen 
en informatie van smartphone 
en mobiele telefoon. Elke derde 
donderdag van de maand koken 
en eten we met een groep Meer-
wijkers in het Bilderdijkhof. Ook is 
er een gezamenlijke whats app-
groep. Bezoekers spreken met el-
kaar af om te wandelen of om op 
stap te gaan. Met de Buurtkamer 
is er een eerste stap gezet voor 
bewoners in de Meerwijk waar 
mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Hun visie is Meerwijkers met 
elkaar en voor elkaar. Zo kijken ze 
vooruit naar een nieuw jaar met 
de Buurtkamer Meerwijk. Wees 
welkom! buurtkamermeerwijk@
gmail.com

ari (of tot wij vol zitten). Houd er 
s.v.p. rekening mee dat je zonder 
aanmelding niet kunt deelnemen 
aan de maaltijd i.v.m. een maxi-
mum aantal plaatsen en gedane 
inkopen! Indien de aanmelding 
goed ontvangen is, krijgt u van 
ons een bevestiging.
Dus; heeft al zin gekregen om 
(weer) eens bij ons aan te schui-
ven, geef u dan op via de mail: 
hallo@wereldkeukenuithoorn.nl
Voor meer informatie of vragen 
kunt u naar de website, www.we-
reldkeukenuithoorn.nl. Ook vindt 
u hier een knop om u via deze 
weg aan te melden.

lans en spierkracht en aan lenig-
heid. Je danst samen met de an-
dere deelnemers, dus niet in pa-
ren. De cursus bestaat uit 15 les-
sen en wordt elke dinsdagmid-
dag gegeven van 13.45 tot 14.45 
uur. De cursus wordt gegeven in 
het KNA-gebouw (achter super-
markt Deen). Als je zin hebt om 
het een keer te proberen, ben je 
van harte welkom voor een gra-
tis proe� es. Voor meer informatie 
kun je bellen naar 06-37019252.

Net zoals de NOS een verslag 
deed over de afgelopen 20 jaar 
zo wil ik graag een verslagje ma-
ken van 20 jaar Uithoorn naar 
mijninziens. Ik waarschuw U het 
is geen vrolijk verslag.
Wat is er een hoop veranderd 
binnen onze gemeente. Zo 
kwam dan eindelijk een aantal ja-
ren geleden een einde aan het 
maken van een busbaan en een 
nieuwe N201 wat allemaal zeer 
lang geduurd heeft. Uithoorn is 
veranderd en persoonlijk vind 
ik het er niet mooier op gewor-
den. Bijvoorbeeld als je van Am-
stelveen naar Uithoorn rijd langs 
al die rotondes en schreeuwen-
de borden langs een felverlicht 
MacDonalds. Het is alsof je langs 
een industrieterrein rijd en in 
de toekomst zal er heel wat in-
dustrie bijkomen als deze sec-
tor zich verplaatst van Amstel-
veen naar de rand van Uithoorn. 
Ik hoop dan ook dat de provincie 
veel bomen langs de weg plaatst 
zodat we niet het idee hebben in 
een industriegebied te wonen. Er 
is aardig wat “horizonvervuiling” 
bijgekomen de afgelopen 20 jaar. 
Met name ook voor de mensen 
die in de Legmeer wonen. Die 
kijken straks niet meer over een 
weiland maar lelijke industriege-
bouwen (dank U Amstelveen}.
Dan de veelbesproken geluids-
overlast van Schiphol de afgelo-
pen 20 jaar. Er zijn zoveel vlieg-
bewegingen per uur bijgekomen 
dat er dagen zijn dat het geluid 
niet te harden is. Of je nu wel of 
niet je ramen goed dicht hebt 
de geluidsoverlast is een grote 
stressfactor zijn voor veel men-
sen. Ik ben er van overtuigd dat 
we daardoor ook minder geluid 
kunnen tolereren van buren  en 
autolawaai omdat je al op je ‘max’ 
zit qua geluidsverwerking van de 
vliegtuigen. De hele dag door 
denderen de vliegtuigen over je 
hoofd.

Culturen
De maatschappij is veranderd en 
ook weerspiegelt zich dit in de 
gemeente Uithoorn. Er zijn ve-
le andere culturen bijgekomen 
die ook de mogelijkheid heb-
ben om een huis te kopen c.q. te 
huren. Zo wonen er binnen on-
ze gemeente Chinezen, India-
se mensen, Polen,  in een kleine 
gemeente waarvan ik persoon-
lijk kan zeggen weinig contact 
te hebben met deze mensen. Ie-
dereen leeft voor zich. We gaan 
als “samenleving” steeds meer 
op ons “eigen” terreintje wonen. 
Liefst met grote schuttingen om 
ons eigendommen zodat we 
ons goed kunnen afschermen 
van de boze buitenwereld. Want 
daar gaat het inmiddels wel een 
beetje op lijken. Je eigen straatje 
hopelijk nog een beetje bijhou-
den, schoonvegen,  maar het on-
kruid een meter verder van je ei-
gen oprit dat laten we liever over 
aan de gemeente. Verpaupering 
van tuinen door desinteresse, ar-
moede of andere oorzaken. Men 
gooit alles maar neer, blikjes, pa-

pier en andere vuiligheid, he-
le inboedels staan buiten op de 
stoep en opruimen ho maar. De 
Mc.Donalds aan de rand van Uit-
hoorn ruimt op, jawel,  alleen op 
eigen terrein en inmiddels de ve-
le eetzaken bij het Zijdelwaard 
ook niet verder dan hun eigen 
deur. Inmiddels ligt het park bij 
het Zijdelwaard vol met troep 
van deze eetgelegenheden. En.. 
wie durft er iemand nog aan te 
spreken indien men ziet dat een 
persoon iets neergooit. Zelfs ik 
krijg mijn twijfels voordat je het 
weet gebeurt er iets met je als je 
‘de dader’ er op aanspreekt.

Landelijk
Het is natuurlijk niet alleen in Uit-
hoorn, het is de hele tendens 
in Nederland. We hebben zo-
veel vrijheid gekregen en gege-
ven dat er totaal geen respect 
meer onderling is tussen men-
sen, overheid etc. Alles moet 
maar kunnen in dit land.Ik zie het 
dan ook zeer somber in of er nog 
goed gedrag, met name onder 
de jeugd, in de toekomst, in dit 
land, in deze gemeente zal ver-
beteren. Want als niemand meer 
aangesproken wordt op A-SOCI-
AAL gedrag dan gaan we er toch 
gewoon verder mee? 
Er zijn een aantal fl ats in de Eu-
roparei afgebroken en daarvoor 
huizen in de plaats gekomen. 
De fl ats die niet gerenoveerd 
zijn werden in de volksmond al 
de “spookfl ats van Uithoorn” ge-
noemd. Drugs en andere crimi-
nele activiteiten heeft de politie 
hun handen vol aan. Men staat 
de ‘dealen’ bij de Scheg en op een 
school in Uithoorn lopen de jon-
geren al met messen. Wat is dit 
voor een ‘trend’? Al die agressie, 
waar komt dit vandaan?
Mijn betoog kan ik niet te lang 
maken gezien maar ik zie al-
weer wat er gaat gebeuren als de 
tram/metro wordt doorgetrok-
ken naar Uithoorn. Uberhaupt 
begrijp ik niet waarom de he-
le tramlijn doorgetrokken moet 
worden naar het oude dorp van 
Uithoorn. Dit project duurt weer 
jaren, wordt onnodig veel groen 
kapot gemaakt en had de tram-
lijn makkelijk tot de rand van de 
Legmeer kunnen eindigen. Im-
mers mensen in Buitenveldert 
hebben de tram ook niet voor 
hun deur liggen en moeten ze 
een stukje lopen of fi etsen om 
de tram te pakken. Maar goed ik 
schrijf over afgelopen 20 jaar Uit-
hoorn en dit is toekomst.

Almere
Uithoorn aan de Amstel, zo 
wordt het nu door de gemeen-
te genoemd. Maar het gaat meer 
lijken op Almere. Schreeuwende 
reclameborden van supermark-
ten, abri’s, felle ledverlichting van 
straatlantaarns, zo scherp dat je 
bijna s’avonds een zonnebril op 
moet doen om in auto te rijden. 
De straatlantaarnverlichting is 
nog feller dan de verlichting op 
de A 2. We hebben toch ook in-
middels ‘warm ledverlichting’, 

waarom kan dit niet geplaatst 
worden in de lampen. Dat maakt 
er een stuk gezelliger op in plaats 
van die kille uitstraling van de 
straatverlichting.
De bussluis in de Meerwijk (tus-
sen Meerwijk Oost en West) 
moest een aantal jaren geleden 
geopend worden voor al het ver-
keer bedoelt voor de ‘veiligheid’. 
Heel veel inwoners waren hierop 
tegen. Men was bang voor ge-
luidsoverlast en onveiligheid. 
 De weg is al jaren geopend en 
inderdaad dit geeft enorm veel 
geluidsoverlast in de Meerwijk 
want deze laan in de Meerwijk is 
een racebaan geworden. Waar-
om is hier de afgelopen jaren 
niets aan gedaan? Dit was be-
loofd door desbetreff ende wet-
houder die dit plan er destijds 
doorheen gedrukt had. Plaats 
drempels en fl itspalen om de 
snelheid van automobilisten te-
gen te gaan. In de Kwakel, op de 
Boterdijk, is voor tonnen geïnves-
teerd met nieuw wegdek, beton-
nen palen zodat er niet meer te 
hard gereden kan worden. Waar-
om kan dit niet in de Meerwijk? 
De desbetreff ende wethouder 
van de VVD had beloofd dat als 
de bussluis geopend zou worden 
de weg aangepast zouden wor-
den zodat er niet hard gereden 
kon worden. Moet er eerst een 
ongeluk gebeuren zodat er wat 
aan de snelheid van automobilis-
ten gedaan wordt? 

Jaarwisseling
Als laatste blik ik terug op de jaar-
wisseling. 1 Januari 2020 kon 
ik mijn ogen niet geloven. De 
meeste bushokjes in Uithoorn 
zijn de ramen ingegooid, alle rui-
ten bij het busstation, auto’s in de 
brand, ruiten ingegooid van au-
to’s, zwaar vuurwerk gebruikt tij-
dens de jaarwisseling wat aardig 
op bommen is gaan lijken. 
 Huisdieren die al een week 
doodsbang vóór Oud en Nieuw 
achter de bank liggen door het 
harde geluid. Gaspatronen zijn 
gebruikt bij afvoerputten van het 
wegdek om zoveel mogelijk ge-
luid te produceren.
Ik vind het dan een zeer goed 
initiatief van gemeentebelan-
gen om afgelopen maandag 
een spoeddebat te hebben ge-
houden. Zo kan het niet langer, 
dit is te gek voor woorden. Voor 
mij mogen ze het vuurwerk in 
particuliere handen afschaff en 
en tijdens de jaarwisseling sa-
menscholingsverbod van jonge-
ren die op straat zijn zonder ou-
dertoezicht. Desnoods betaal je 
een aantal mensen van onze ge-
meente als handhavers tijdens 
de jaarwisseling 2020/2021 zo-
dat men alles goed in de gaten 
kunnen houden wat er op straat 
gebeurt. Het zal je auto maar zijn 
die in de brand wordt gestoken. 
Dit is toch waanzin. Rest mij als 
laatste te zeggen: ik lees graag 
reacties volgende week in deze 
krant terug. 

J. Bartels uit Uithoorn

LEZERSPOST

Afgelopen 20 jaar: Uithoorn verkild

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





Het seizoen wordt geopend met een cursus-
markt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Dit 
is de eerste inschrijfmogelijkheid. Om 19 .30  
uur start de inschrijving en zijn docenten aan-
wezig om je uitgebreid te informeren over de 
door hen te geven cursus.

Met ingang van het seizoen Najaar-2019 zijn 
een aantal belangrijke wijzigingen aange-
bracht in de inschrijfprocedure. De belang-
rijkste reden daarvoor is vereenvoudiging van 
het invullen van het inschrijfformulier. Op één 
inschrijfformulier kun je je nu voor maximaal 
tien cursussen aanmelden. Ook kan door ons 
worden gecontroleerd of je persoonlijke ge-
gevens in onze cursusregistratie nog actueel 
zijn.

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

aan een cursus een maximum is gesteld kun 
je voor die cursus maximaal twee personen 
inschrijven!

Het is ook mogelijk om vooraf  een 
insch rijf f ormulier via de web site  
www.cursusproject.nl th uis in te vul-
len en uit te printen. Dit f ormulier 
wordt dan geb ruikt b ij de registratie-
taf el voor controle van de gegevens 
en voor de insch rijving b ij de docent. 
Dit versnelt de insch rijf procedure aan-
zienlijk!

Het binnengaan van de zaal met de cursus-
markt gebeurt in volgorde van aankomst. Van 
een aantal cursussen is de docent zelf aan-
wezig en anders wordt hij/zij vertegenwoor-
digd door iemand van de Stichting Cursuspro-
ject De Ronde Venen. De docent vermeldt op 
je inschrijfformulier een volgnummer zolang 
de cursus niet is volgeboekt. 

Wanneer alle cursussen die je wilt volgen op 
je inschrijfformulier staan, inclusief het volg-
nummer, lever je het formulier in bij de regi-
stratietafel. De inschri ving is pas definitief 
als je het inschrijfformulier hebt ondertekend 
om de Stichting Cursusproject De Ronde Ve-
nen te machtigen de cursuskosten te incas-
seren. Daags na de cursusmarkt ontvang je 
via e mail e definitieve inschri ving met een 

overzicht van de cursussen waarvoor je hebt 
ingeschreven, de data waarop die cursussen 
worden gegeven en eventuele bijzonderhe-
den.

Uiteraard is er naast de cursusmarkt de mo-
gelijkheid om je in te schrijven door via de 
website het inschrijfformulier in te vullen, uit te 
printen en per post of via e-mail op te sturen.

L et op:
 De inschrijvingen op de cursusmarkt heb-

ben voorrang op de inschrijvingen via post 
of e-mail.

 Annulering na plaatsing is NIET mogelijk.
 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten 

worden op grond van de éénmalige mach-
tiging geïnd.

 Je kunt je NIET telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus 

van je keuze kan snel vol zijn of kan bij te 
geringe deelname worden geannuleerd.

 De inschrijfgegevens worden uitsluitend 
door de Stichting Cursusproject De Ronde 
Venen gebruikt overeenkomstig het priva-
cystatement (zie hiervoor de website).

Contactpersonen
Agnes Blokker: tel. 0297-582482
e-mail: registratie@ cursusproject.nl
Petra Meijnders: tel. 06-22911450
e-mail: petrameijnders@ casema.nl

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

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

01. AQUAREL PLEZIER 
Spelen met aquarelverf! Dat is de beste manier om te 
ontdekken hoe het nu eigenlijk moet en wat je eigen 
stijl is. In 4 weken tijd krijg je een nog betere basis om 
thuis verder te spelen.

4 dinsdagen 10:00-12:00 uur
datum 21-28 jan, 4-11 feb
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 49,00 (incl. materiaalkosten)

 
02. BRIDGE SPELVERBETERING 

In deze cursus gaan we onze bridgekennis verder uit-
breiden. Het is weer een geheel nieuwe cursus met 
uiteenlopende onderwerpen op het gebied van bie-
den, af- en tegenspel. Aan de orde komen o.a. de ge-
vaarlijke hand, reverse bieden, controlebiedingen, 
communicatie, uitnemen en meer. Bij voldoende be-
langstelling kunnen we ook de ‘ multi’ behandelen. 
Enige kennis van de basisbeginselen is wel vereist. 
Het oefenen en spelplezier staan centraal. Je krijgt bij 
iedere les een samenvatting van de behandelde en 
geoefende stof.

8 maandagen 13:30-15:30 uur
datum 27 jan, 3-10-24 feb, 2-9-16-23 mrt
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 61,00 (incl. materiaalkosten)
 
03. TEVREDEN OUDER WORDEN 

Voor een gezond en gelukkig leven wordt 55+  aan-
geraden om actief te blijven. Maar het leven is niet al-
tijd maakbaar. Hoe blijf je tevreden als je leven niet 
lekker loopt of als je geconfronteerd wordt met ver-
lies, zinloosheid of beperkingen? Daar gaat deze cur-
sus over. Op de 1ste avond verken je de vruchten van 
je levenservaring en van het ouder worden en hoe je 
op e leven kunt re ecteren. De de avond benoem 
je de mooie en minder mooie delen van je leven om 
de e te verwerken, erover te re ecteren en er vrede 
mee te hebben. Dat geeft vaak een ander perspec-
tief op het leven. Op de 3de avond onderzoek je hoe 
je makkelijker toegang krijgt tot jouw bron van kracht, 
wijsheid, troost en inspiratie. Dan kun je tegenslagen 
of beperkingen beter aanvaarden en zingevingspro-
blemen voorkomen. Tevredenheid is het resultaat van 
een levenshouding, het is iets waar je zelf voor kunt 
zorgen! Dat is geen kant-en-klaar recept, dat is voor 
iedereen anders.

3 maandagen 19:30-21:30 uur
datum 27 jan, 3-10 feb
o.l.v. Bart van Baarsen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 21,00 
 

04. FITNESS EN MEER
Wil e fitter en daarnaast ook sterker worden in al e 
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.

12  maandagen 20:15-21:30 uur
datum 27 jan, 3-10-17-24 feb, 
 2-16-23 mrt, 6-20 apr, 4-11 mei
o.l.v. Mark Rijkeboer
plaats Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen / 
 4-11 mei De Boei
cursuskosten € 84,00 
 
05. 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 mogelijkheden zonder te moeten 
presteren. Je leert om je te concentreren en om even-
wicht te scheppen tussen lichaam en geest.

15  dinsdagen 10:00-11:00 uur
datum 28 jan, 4-11-18 feb, 
 3-10-17-24-31 mrt, 7-14-21 apr, 
 12-19-26 mei
o.l.v. Mariëtte Prakke
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 105,00 
 
06. 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 middels ademhaling en ontspanning 
te komen tot zowel lichamelijke als geestelijke rust. 
Ook geschikt voor mensen met een milde vorm van 
een chronische aandoening.

10  woensdagen 20:00-21:00 uur
datum 29 jan, 5-12-19 feb, 
 4-11-18-25 mrt, 1-8 apr
o.l.v. Karin Verreussel
plaats De Broedplaats, 
 Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten € 70,00 
 

07. VOGELTJE (KLEI) 
 OP BOOMSTAM

Een gezellig vogeltje op een boomstam maak je in de-
ze cursus. Je leert hoe van niets een vogeltje te cre-
eren. Deze wordt vervolgens in klei gezet en afge-
werkt met verftechnieken in bronskleuren. Het vogel-
tje wordt geplaatst op een boomstammetje/blok hout 
(keuze ter plaatse). Een leuke aanwinst in je interi-
eur of straks op de buitentafel (dit vogeltje is namelijk 
weerbestendig). Maak kennis met dit materiaal en de 
techniek, te leuk om het niet te doen! Niet moeilijk en 
ervaring met dit materiaal is ook niet nodig.

1 donderdag 09:00-13:00 uur
datum 30 januari
o.l.v. Juliette Schriek
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 27,00 (incl. materiaalkosten)
 
08. ZUMBA

Opladen met Zumba! Dat bewegen gezond is dat 
wisten wij al. Maar dat je van Zumba energie krijgt?! 
Sinds het jaar 2011 worden door Ashna Mungra de 
Zumba lessen gegeven in de Boei. Haar doel is om 
mensen in beweging te houden. Ashna is begonnen 
als majorette en heeft veel sportervaringen opge-
bouwd, zoals aerobic, steps, callanetics, bootcamp, 
oga, crossfit en hardlopen. Doordat e o creatief is 

in haar doen, weet zij op een speelse en leuke manier 
mensen te motiveren en te inspireren. Elke sport is af-
zien, maar dit uurtje vliegt zo voorbij.

10  donderdagen 20:00-21:00 uur
datum 30 jan, 6-13-20 feb, 
 5-12-19-26 mrt, 2-9 apr
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 70,00 
 
09. STILTECONCERT 

Tijdens een ‘ stilteconcert’ kun je je heerlijk laten ontspan-
nen door je over te geven aan de klanken van de klank-
schalen, die door je heen spoelen. Samen met de klan-
ken kun je tot een diepe stilte in jezelf komen. De Tibet-
aanse klankschalen hebben een diepe aardeklank en re-
sonantie. De kristallen klankschalen hebben klanken die 
met hun fi ne trilling openen en schonen. owel de i-
betaanse als de kristallen klankschalen hebben een he-
lende werking. Hun diepgaande resonantie brengt je li-
chaam in trilling en doordringt ook je energetische lagen, 
zodat wat geblokkeerd is aangeraakt en losgetrild kan 
worden. Naast de klankschalen wordt er gebruik gemaakt 
van Koshigongs, kleine houten windharpjes met ijle, be-
toverende 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 ge-
not van een kopje thee. Het buitenhek gaat om 14:55 uur 
op slot, als je later komt kan je niet meer deelnemen.

1 zondag 15:00-16:00 uur
datum 2 februari
o.l.v. Carla van Baarsen
plaats De Broedplaats, 
 Herenweg 63, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 

10. JUWELEN! 
 HERMITAGE-1

Eén van de grote schatten 
van de Hermitage is de fa-
belachtige collectie juwe-
len. Die verzameling is in 
de loop der eeuwen uitge-
groeid tot een schatkamer 
met duizenden sieraden. 
Honderden daarvan kwa-
men in het najaar van 2019 
naar Nederland voor de ten-
toonstelling Juwelen! Het 
publiek ontmoet ambo an-
te tsarina´ s, zoals Elisabeth 
en Catharina de Grote, maar ook grootvorsten en 
adellijke families uit de negentiende en vroege twin-
tigste eeuw. Zij lieten zich portretteren door toonaan-
gevende schilders en droegen bij speciale gelegenhe-
den schitterende japonnen en kostuums. Daar kozen 
ze heel bewust juwelen bij. Juwelen bepaalden hun 
identiteit, toonden smaak, afkomst en rijkdom. Soms 
waren ze ook een provocatie of bevatten ze verbor-
gen symboliek. Ze werden besteld bij Europese ju-
welenhuizen als Boucheron en Cartier, meester-edel-
smeden als laude allin en natuurli k ho everancier 
Fabergé. De sieraden weerspiegelen de mode van 
vier eeuwen: barok, rococo, classicisme, empire en 
art nouveau.

1 donderdag 11:00-12:30 uur
datum 6 februari
o.l.v. Hanneke van Rooijen
plaats Hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam
cursuskosten € 10,00 (incl. toeslag museum)
entreekosten Entree museum of MJK
 
11.  JUWELEN! HERMITAGE-2

Zie de informatie bij cursus 10.

1 donderdag 13:30-15:00 uur
datum 6 februari
o.l.v. Hanneke van Rooijen
plaats Hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam
cursuskosten € 10,00 (incl. toeslag museum)
entreekosten Entree museum of MJK
 
12. 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). Tijdens de lessen wordt in elke les voortgebor-
duurd op de kennis die je de week ervoor hebt opge-
daan. Na de cursus kun je thuis met een gerust hart 
aan de Mahjong tafel plaatsnemen.

6  donderdagen 19:30-22:00 uur
datum 6-13-20 feb, 5-12-19 mrt
o.l.v. Jan Keevel
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 44,00 (incl. materiaalkosten)
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13. BETWIST BEZIT, ROOFKUNST 
 UIT DE 2E WERELDOORLOG

De opsporing en teruggave van roofkunst uit de 
Tweede Wereldoorlog staat sinds 1998, ruim 50 jaar 
na de oorlog, weer op de politieke agenda. Waar-
om? De lezing probeert hierop een antwoord te vin-
den door terug te gaan naar de roofpraktijken van de 
nazi’s. Maar ook naar de jaren na de oorlog, toen men 
zich geen raad wist met de duizenden kunstwerken 
die uit de Duitse zoutmijnen, kastelen en bunkers te-
voorschijn kwamen. Helen Schretlen is mede-auteur 
van het boek Betwist Bezit, waarin de teruggave van 
roofkunst na 1945 en de rol daarin van De Stichting 
Nederlands Kunstbezit wordt beschreven.

1 dinsdag 20:00-22:00 uur
datum 11 februari
o.l.v. Helen Schretlen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
14. DE HALLEN-BELLAMYBUURT

De hallen van de voormalige tramremise zijn in fa-
ses gebouwd tussen 1901 en 1928 en werden door 
het gemeentelijke vervoersbedrijf tot 1996 gebruikt. In 
de jaren erna heeft Architectenbureau J. van Stigt sa-
men met de toekomstige gebruikers en de buurt een 
plan gemaakt voor dit Rijksmonument. De levensader 
van de Hallen is de prachtige Passage, de verbinding 
tussen de Bilderdijkkade en de Ten Katemarkt. In de 
Passage worden markten en exposities gehouden en 
bevinden zich ook de entrees van bijna alle gebrui-
kers zoals de bibliotheek en de Foodhallen. Naast de 
bibliotheek liggen de Filmhallen. In één van de ne-
gen zalen is het prachtige art-deco interieur van de 
oude Parisienzaal, afkomstig uit het Filmmuseum in 
het Vondelpark, teruggeplaatst. Tijdens deze ochtend 
worden de Hallen en de buurt rond dit monumentale 
complex bezocht.

1 maandag 10:30-12:00 uur
datum 17 februari
o.l.v. De Gebouwengids / 
 Wendeline Dijkman
plaats Verzamelen: in de Passage van de 
 Hallen, ter hoogte van leescafé 
 Belcampo/de bibliotheek.
cursuskosten € 14,50 
 
15. RIJKSMUSEUM-1: 
 SCHILDER CARAVAGGIO EN 
 BEELDHOUWER BERNINI

Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Rijks-
museum Amsterdam over de schilder Caravaggio en 
beeldhouwer Bernini wordt een bezoek gebracht aan 
deze tentoonstelling. Aandacht zal worden besteed 
aan de Hollandse Caravaggistische schilders (Hont-
horst-Terbrugghen-van Baburen) en barokke beeld-
houwers zoals Hendrick de Keyser-Artus Q uellinus-
Rombout Verhulst en anderen om op die manier een 
betere vergelijking en overeenkomsten te kunnen be-
spreken.

1 vrijdag 12:00-14:00 uur
datum 21 februari
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats Rijksmuseum, Amsterdam, 
 bij informatiebalie in de hal
cursuskosten € 7,00 
entreekosten Entree museum of MJK
 
16. RIJKSMUSEUM-2: 
 SCHILDER CARAVAGGIO EN 
 BEELDHOUWER BERNINI

Zie de informatie bij cursus 15.

1 zaterdag 12:00-14:00 uur
datum 22 februari
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats Rijksmuseum, Amsterdam, 
 bij informatiebalie in de hal
cursuskosten € 7,00 
entreekosten Entree museum of MJK
 
17. STERRENKUNDE 

Einde van een tijdperk. Overtuigend bewijs van een 
komeet die een einde maakte aan honderden mil-
joenen jaren Dinosauriërs. Van zeewatertemperatu-
ren van boven de veertig graden tot de ijstijden van 
de laatste 2 miljoen jaar. Planeten in andere zonne-
stelsels. Leven in de ruimte? Tijdrekening. Zwaarte-
krachtgolven. Het Heelal en wij. Klimaatverandering 
hoort al 4 miljard jaar bij de Aarde. Mochten er zich 
spectaculaire verschijnselen voordoen dan wordt 
daar direct op ingezoomd. De cursusavonden be-
staan steeds uit circa 5 kwartier powerpoint-presen-
tatie met, na een kwartiertje pauze om bij te komen, 
aansluitend 30 tot 45 minuten een DVD-presentatie 
voor de nadere toelichting. Enige voorkennis is han-
dig maar niet noodzakelijk. Je ontvangt na iedere 
avond een e-mail met de samenvatting.

8 maandagen 20:00-22:00 uur
datum 24 feb, 2-9-16-23-30 mrt, 6-20 apr
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 56,00 

18. REANIMEREN EN 
 DEFIBRILLEREN MET AED

Te weinig Nederlanders kunnen reanimeren. Re-
animeren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch 
weet driekwart van de Nederlanders niet wat je nou 
moet doen als iemand een hartstilstand krijgt. Reani-
meren en defibrilleren met de ED is eenvoudig te le-
ren. Kun jij een leven redden? Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en 
kan een leven redden. Bij een reanimatie/AED cursus 
leer je hoe je een hartstilstand herkent, het bewustzijn 
en de ademhaling van het slachtoffer controleert en 
moet reanimeren. Ook leer je hoe de AED er uitziet, 
hoe deze werkt en hoe je dit apparaat moet gebruiken 
in combinatie met het reanimeren. Elke week worden 
in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getrof-
fen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op 
het werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20%  
van de slachtoffers een hartstilstand.

2  dinsdagen 19:30-22:00 uur
datum 25 feb, 3 mrt
o.l.v. EHBO vereniging Lucas
plaats EHBO-gebouw, 
 Pijlstaartlaan 1a, Vinkeveen
cursuskosten € 45,00 (incl. materiaalkosten)
 
19. WAT IS HYPNOSE EN WAT 
 KUN JE ERMEE

Je krijgt uitgelegd wat hypnose is. Iedereen heeft zijn 
eigen idee bij hypnose, wat is het nou echt? Alvast 
een tipje van de sluier: je hebt zelf de controle als je in 
hypnose bent, niet de hypnotiseur!

1 donderdag 20:00-22:00 uur
datum 27 februari
o.l.v. Ellen van Eijk
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
20. RONDLEIDING 
 NOORD/ZUIDLIJN

De aanleg van de Noord/Zuidlijn ging niet zonder slag 
of stoot: verzakkende panden, een behoorlijke over-
schrijding van het budget en de oplevering zeven jaar 
later dan gepland. Maar nu de Noord/Zuidlijn een-
maal rijdt, is het een feest om van de Zuidas in 16 
minuten naar het Buikslotermeerplein te reizen. Ben-
them Crouwel Architects heeft ervoor gezorgd dat de 
nieuwe metrostations een logische routing hebben en 
aangenaam zijn om in te verblijven. Tijdens het wach-
ten hoeft de bezoeker zich geen moment te vervelen, 
kunstenaars hebben voor elk station een bij de halte 
passend kunstwerk ontworpen! OV-kaart meenemen!

1 woensdag 10:30-12:00 uur
datum 4 maart
o.l.v. De Gebouwengids / 
 Wendeline Dijkman
plaats Centraal Station in de IJhal 
 bij de Amstelpassage
cursuskosten € 14,50

 
 
21. RONDLEIDING 
 PORTUGESE SYNAGOGE

Middenin het Joods Cultureel Kwartier staat de ma-
jestueuze Portugese Synagoge. Samen met de syna-
goge in Praag is de Portugese Synagoge de enige sy-
nagoge ter wereld die al zo lang haar oorspronkelijke 
functie vervult. Bovendien is het buitengewoon zeld-
zaam dat het huidige interieur grotendeels dateert uit 
de bouwtijd en ongewijzigd bewaard is gebleven, in-
clusief de koperen kaarsenkronen en -houders. Nooit 
is het interieur van de Esnoga aangepast aan de mo-
derne tijd, waardoor het gebouw geen verwarming 
en geen elektrische verlichting heeft. Voor de verlich-
ting worden bijna 1.000 kaarsen gebruikt. Het gebouw 
wordt nog altijd gebruikt als gebedshuis!! Met het en-
treekaartje kan je na het bezoek aan de synagoge op 
eigen gelegenheid het Joods Historisch Museum be-
zoeken.

1 woensdag 11:00-12:00 uur
datum 4 maart
o.l.v. Gids Portugese Synagoge
plaats Portugese Synagoge, 
 Mr. Visserplein 3, Amsterdam
cursuskosten € 7,00 
entreekosten Entree museum of MJK
 

22. ZIJDEROUTE
De zijderoute was een netwerk van karavaanroutes 
door Centraal-Azië, waarlangs gedurende vele eeu-
wen handel werd gedreven tussen China en het oos-
ten van Azië aan de ene kant en het Midden-Oosten 
en het Middellandse Zeegebied aan de andere kant. 
Eeuwenlang was de zijderoute de belangrijkste ver-
binding tussen oost en west. Dit bracht welvaart, ken-
nis en zorgde voor de verspreiding van o.a. Islam, het 
Boeddhisme en het Hindoeïsme. Totdat de zeeweg 
naar India werd gevonden. Toen was het gedaan met 
deze handelsroute. In deze lezing wil de docent graag 
zijn passie met je delen voor dit deel van Azië en je 
meenemen op een reis langs een stuk van de Zijder-
oute en door een belangrijk land op deze handelsweg: 
Oezbekistan. Via prachtige beelden en muziek reis je 
door de geschiedenis, culturen en religies.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 4 maart
o.l.v. René Moorman
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
23. AUDIOVISUELE SHOW 
 CAMINO DE SANTIAGO

Meer dan duizend jaar gaan pelgrims naar Santiago 
in noordwest Spanje. Ook vandaag nog met duizen-
den tegeli k  te voet of op de fiets, met de bus of au-
to, katholiek en niet-katholiek, gelovig en niet-gelovig. 
Velen van ons kennen wel iemand die de tocht heeft 
gedaan. Wat ook de motivatie is, allen worden getrok-
ken door het mysterie dat moeilijk onder woorden is 
te brengen. De één wil bewijzen dat hij de lichamelij-
ke krachttoer kan volbrengen. De ander gaat de route 
verkennen omdat hij (kunst)historische belangstelling 
heeft. Hoe het ook zij, allen treden in het voetspoor 
van de miljoenen pelgrims die door de eeuwen heen 
van hun woonplaats of vanaf de Pyreneeën naar San-
tiago zijn getrokken. Ook nu nog is er een bijzondere 
sfeer op de route en heel bijzonder zijn de contacten 
met de pelgrims.

1 woensdag 20:00-22:30 uur
datum 11 maart
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
24. CHOCOLADE

Chocolade, gezellig creatief en lekker. Wat maakt 
chocolade toch zo een bijzonder product waarbij de 
gedachte aan chocolade alleen al het water in de 
mond doet lopen! Al proevende leer je de verschil-
len kennen waarna je aan de slag gaat met vers ge-
smolten chocolade. Het uitsmeren op de koude plaat, 
het maken van schaafsel, een truffel, bonbons, rotsjes 
van alles wat deze middag. Na 2 uur genieten kun je 
jezelf met recht chocolade-expert noemen. En wat je 
gemaakt hebt gaat mooi verpakt mee naar huis voor 
het thuisfront. 

1 zaterdag 13:30-15:30 uur
datum 14 maart
o.l.v. Carien van Wees
plaats Riga Ranch, Blokland 56, 
 Nieuwveen
cursuskosten € 32,50 (incl. materiaalkosten)
 
25. ASTROLOGIE, WAT KUN 
 JE ERMEE?

Een kijkje in de keuken van de astroloog. Wat heb je 
aan astrologie? Wat doet een astroloog? Wat kan een 
astroloog je vertellen en wat heb je eraan? Waar komt 
het vandaan? Waarom is een horoscooprubriek of as-
tro-TV niet hetzelfde? In een lezing van circa ander-
half uur word je meegenomen voor een kijkje in de 
keuken van een astroloog. Ontdek wat een horoscoop 
over jou vertelt. De lezing is ook zonder kennis van 
astrologie te volgen.

1 maandag 19:30-22:00 uur
datum 16 maart
o.l.v. Carla van Asperen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
26.  EXCURSIE 
 SCHEEPVAARTMUSEUM

De collectie van Het Scheepvaartmuseum is een van 
de grootste en meest vooraanstaande maritieme collec-
ties ter wereld met circa 400.000 objecten, waaronder 
schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-instrumenten 
en wereldkaarten. In een rondleiding door het gebouw 
en langs enkele objecttentoonstellingen hoor je alles 
over het prachtige ‘ gouden eeuw’-gebouw waarin Het 
Scheepvaartmuseum is gevestigd. Hoe werd het ge-
bouw vroeger gebruikt? Wat is er door de eeuwen heen 
gebeurd? Hoe is de restauratie aangepakt?

1 dinsdag 11:00-12:30 uur
datum 17 maart
o.l.v. Gids Scheepvaartmuseum
plaats Scheepvaartmuseum, 
 Kattenburgerplein 1, Amsterdam
cursuskosten € 9,50 
entreekosten Entree museum of MJK
 

27. BILJARTEN-1 
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk 
voor iedereen en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 
6 tot 90 jaar kun je het biljartspel beoefenen. Je speelt 
in deze cursus het zogenaamde libre (vrije spel) met 3 
ballen. Dus geen pockets (holes) in de tafel maar 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 18-25 mrt, 1-8-15 apr
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00 
 
28. BILJARTEN-2 

Zie de informatie bij cursus 27.

5  woensdagen 20:00-21:00 uur
datum 18-25 mrt, 1-8-15 apr
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00 
 
29. DE GOUDEN EEUW 
 VAN RUSLAND

Rusland was in de 19e eeuw een welvarend en mach-
tig tsarenrijk, dat bewonderd werd in de hele we-
reld. De schrijver Tolstoj en de componist Tsjaikovs-
ki maakten het aanzien van Rusland nog groter. Dat 
Rusland met macht en aanzien staat Poetin voor 
ogen. In een verhaal over Tolstoj en over Tsjaikovs-
ki tegen de achtergrond van het 19e-eeuwse Rusland 
beleef je met een powerpoint-presentatie en muziek 
een bijzondere Russische avond.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 18 maart
o.l.v. Pieter Boersma
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
30. MIXED MEDIA

Ofwel, gemengde technieken. Wat is dat nou eigenlijk? 
En hoe pas je dat toe? In 3 lessen ga je dat uitvinden 
door allerlei (kunstenaars-) materialen door elkaar heen 
te gebruiken. Want bij aquarelverf mag je best ook een 
fineliner gebruiken en e oliepastel en een kri t e. En over 
gouacheverf heen kun je dat ook best doen. En iets in 
je werk plakken is ook leuk, of tekenen met een mar-
ker kan ook heel mooi uitpakken. Kortom, lekker spelen 
door allerlei verschillende materialen te mengen.

3 dinsdagen 10:00-12:00 uur
datum 24-31 mrt, 7 apr
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 51,00 (incl. materiaalkosten)
 
31.  RONDLEIDING DNB 
 BEZOEKERSCENTRUM

Beleef de wereld van geld, goud en economie. Wil je 
voelen hoe zwaar een goudstaaf is? Zien hoe een pin-
automaat van binnen werkt? Of plaatsnemen op de stoel 
van DNB-president Klaas Knot en de rente bepalen of 
de koopkracht sturen? Het DNB Bezoekerscentrum is er 
voor iedereen vanaf 16 jaar, die meer wil weten over het 
werk van De Nederlandsche Bank (DNB) en wat dit be-
tekent voor mensen in hun dagelijks leven. Je maakt er 
op een leuke en interactieve manier kennis met de fasci-
nerende wereld van geld, goud en economie.

1 dinsdag 14:30-16:30 uur
datum 24 maart
o.l.v. Gids DNB Bezoekerscentrum
plaats DNB Bezoekerscentrum, 
 Sarphatistraat 1, Amsterdam
cursuskosten € 7,00 
 
32. BEELD EN GELUID

 
Ga op ontdekkingstocht en geniet van al het moois 
dat Beeld en Geluid te bieden heeft: spectaculaire ar-
chitectuur, een blik achter deuren die normaal voor 
publiek gesloten blijven en een indruk van de enorme 
omvang van de mediahistorische collectie. De rond-
leider neemt je mee langs de mediapersoonlijkheden 
op de Wall of Fame, de fascinerende en verborgen 
symboliek van het schitterende gebouw en de dieptes 
van de ‘ canyon’ waar de schatkamers van het instituut 
zich bevinden. Daar is niet alleen meer dan 1.000.000 
uur aan audiovisueel materiaal opgeslagen, maar is 
ook een enorme collectie interessante objecten uit de 
mediageschiedenis van Nederland te vinden. Je kunt 
na de rondleiding zelf besluiten om een bezoek te 
brengen aan Beeld en Geluid Experience.

1 vrijdag 11:00-12:00 uur
datum 27 maart
o.l.v. Gids Beeld en Geluid
plaats Beeld en Geluid, Media 
 Parkboulevard 1, Hilversum
cursuskosten € 10,00 
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33. GOLF CLINIC
Afslaan, putten, chippen en misschien ook wel bun-
kerslagen: eigenlijk wil je wel eens in de baan staan 
en een balletje slaan. Dan is deze clinic van drie zater-
dagen de ideale gelegenheid voor een kennismaking. 
Je kunt je eigen golfclubs meenemen, maar indien je 
die niet bezit kun je gebruik maken van golfclubs van 
Golfpark Wilnis. Het is een sport die je tot op hogere 
leeftijd kunt spelen. De lessen worden door een golf-
pro gegeven.

3 zaterdagen 11:00-12:00 uur
datum 28 mrt, 4-11 apr
o.l.v. Jacques Balvert
plaats Golfpark Wilnis, 
 Bovendijk 16A, Wilnis
cursuskosten € 21,00 
 
34. FOTOGRAFIE

In 8 avonden leer je hoe je toestel werkt. Wat doen 
al die knoppen, functies en programma’s? Wat kan 
je zelf instellen en waarom? Hoe maak je betere en 
mooiere foto’s, door inhoud, compositie en presenta-
tie? Hoe kan je je foto’s verbeteren of bewerken door 
gebruik van basale computerbewerking? Er zijn ook 
foto-opdrachten met opbouwende kritiek over je resul-
taten. Bij de cursus is een foto-excursie naar Kasteel 
de Haar om onder begeleiding in de praktijk te foto-
graferen. Doelgroep: Iedereen die meer uit de came-
ra wil halen en fotocomposities wil gaan toepassen. 
Voorkennis: bekend met het overzetten van foto’s van 
de camera naar de PC.

8 woensdagen 1-8-15-22 apr, 6-13-27 mei, 
 10 jun: 20:00-22:00 uur
1 zaterdag 9 mei: 10:00-12:30 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen / Excursie: 
 Kasteel de Haar, Haarzuilens
cursuskosten € 72,50 (incl. materiaalkosten)
entreekosten Entree De Haar of MJK
  
35. RONDLEIDING   
 WESTERGASFABRIEK

In Amsterdam-West ligt het Cultuurpark Westergasfa-
briek, waar van 1885 tot 1959 uit cokes stadsgas werd 
geproduceerd. In 1992 kwam het terrein in handen 
van stadsdeel Westerpark (sinds mei 2010 stadsdeel 
West). Besloten werd de gebouwen een culturele be-
stemming te geven. De industriële monumenten, zo-
als het Regulateurshuis (het onderkomen van De Bak-
kerswinkel) en het Ketelhuis (nu bioscoop), zijn gere-
noveerd. De grote gashouder wordt gebruikt voor tij-
delijke evenementen. Het park, van de hand van Ka-
thryn Gustafson, is in het najaar van 2003 geopend en 
sindsdien genieten de Amsterdammers van het groen, 
de koffie en de culturele evenementen in het park.

1 donderdag 13:30-15:00 uur
datum 2 april
o.l.v. De Gebouwengids / 
 Wendeline Dijkman
plaats Verzamelen: bij Conscious 
 Hotel Westerpark, 
 Haarlemmerweg 10, Amsterdam
cursuskosten € 14,50 
 
36. WORKSHOP TUINVLINDER 
 VAN GLASFUSIE-1

In deze workshop maak je een glazen vlinder die je 
in de tuin kunt plaatsen. Je leert glas snijden en daar-
na kun je de vlinder in glas uitsnijden en naar eigen in-
zicht decoreren. De vlinder hangt aan een buigzame 
steel die je in de grond kunt steken. Glasfusie is een 
techniek waarbij glas onder hoge temperatuur ( ca. 
750 graden) in een speciale glasoven wordt versmol-
ten. Het werkstuk is dus niet direct klaar maar kan na 
ca. 1 week weer worden opgehaald.

1 donderdag 19:30-21:30 uur
datum 2 april
o.l.v. Ineke Smienk
plaats Atelier Levend Glas, 
 Dorpsstraat 7, Harmelen
cursuskosten € 27,50 (incl. materiaalkosten)

 
37. WORKSHOP TUINVLINDER 
 VAN GLASFUSIE-2

Zie de informatie bij cursus 36.

1 zaterdag 10:30-12:30 uur
datum 4 april
o.l.v. Ineke Smienk
plaats Atelier Levend Glas, 
 Dorpsstraat 7, Harmelen
cursuskosten € 27,50 (incl. materiaalkosten)
 

38. WANDELING JOODSE BUURT 
 AMSTERDAM

De wandeling toont de geschiedenis van de joodse 
Amsterdammers van 1600 tot 1942. Na een korte in-
leiding over hun komst naar Amsterdam, de woon- en 
economische omstandigheden en typisch joodse be-
roepen in de beginjaren, maak je een wandeling door 
de oude jodenbuurt. Je loopt niet alleen langs de hui-
zen en andere plekken van bekende (rijke) joden, 
weeshuizen, theaters, etc., maar ook door de arme 
vroegere jodenbuurt. Hierbij wordt niet hun religieuze 
maar sociale leven belicht.

1 dinsdag 11:00-14:45 uur
datum 7 april
o.l.v. René Valensa
plaats Verzamelen: hoek 
 Zwanenburgwal/Amstel bij 
 Restaurant Amstelhoeck (buiten).
cursuskosten € 21,50 (inclusief lunch bij Eik 
 en Linde)
 
39. RONDLEIDING ALPACA  
 BOERDERIJ WILNIS

High Meadow Farm is een grote hobbyboerderij, waar 
op professionele wijze Alpaca`s worden gefokt, zowel 
Huacaya’s als Suri’s en dit alles met veel passie en 
liefde voor het dier. Ook is er een dekservice en ver-
koop van dieren en wol. De eigenaresse gaat je veel 
informatie verschaffen over de dieren, hun huisves-
ting, verzorging, wol en ook over hun vlees. De par-
keerruimte is beperkt, dus graag op de fiets komen of 
voor de brug rechts parkeren.

1 dinsdag 13:30-15:00 uur
datum 7 april
o.l.v. Anita Huls
plaats Wilnisse Zuwe 44, Wilnis
cursuskosten € 7,00 
 
40. KUNST- EN ARCHITECTUUR-
 GESCHIEDENIS VAN HAARLEM

Deze lezingenreeks staat in het teken van het (mid-
deleeuwse) Haarlem. De eerste avond zal gaan over 
het ontstaan van de stad tot en met het begin van de 
17e eeuw, waarbij veel aandacht worden besteed 
aan de kerken en kloosters in die periode. De twee-
de avond zal in het teken staan van de architectuur 
aan het begin van de 17e eeuw, met name de renais-
sance architecten Lieven de Key, Jacob van Campen 
en De Bray worden dan behandeld. De laatste twee 
avonden wordt ingegaan op de schilderkunst. Daarbij 
wordt het werk besproken van Ouwater, Geertgen tot 
St. Jans, Gerard David en anderen. De laatste avond 
zal in het teken staan van Jan van Scorel, Maerten 
van Heemskerck, de Haarlemse Academisten Karel 
van Mander, Cornelis Cornelisz en Hendrick Goltzius 
om te eindigen bij de vele Zuid-Nederlandse inwijke-
lingen na 1585 met uiteraard Frans Hals. In aanslui-
ting op deze lezingenreeks wordt een stadswandeling 
gemaakt onder het motto Van de Oude naar de Nieu-
we St. Bavo, met uiteraard een bezoek aan beide ker-
ken. Onderweg worden natuurlijk ook enkele gebou-
wen, die zijn behandeld, onder de loep genomen.

4 donderdagen 16-23-30 apr, 
 7 mei: 20:00-22:00 uur
1 zaterdag 9 mei: 12:00-14:00 uur
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Vinkeveen / Grote Markt, 
 Haarlem, bij beeld van Coster
cursuskosten € 35,00 
entreekosten Entree kerken
 
41. RONDLEIDING RAADHUIS 
 DUDOK HILVERSUM

Op een steenworp afstand van het centrum ligt het 
door W.M. Dudok ontworpen Raadhuis van Hilversum 
(1924-1931). Tijdens de rondleiding door dit rijksmo-
nument kom je in de meest bijzondere ruimten. Want 
even zo indrukwekkend als het exterieur is namelijk 
ook het interieur: een prachtige indeling van ruimte, 
vorm, kleur en materiaal. En dat alles tot in de kleinste 
details uitgewerkt. Niet voor niets trekt dit bouwwerk 
architectuurliefhebbers van over de hele wereld. To-
renbeklimming alleen bij droog weer.

1 vrijdag 15:00-16:30 uur
datum 17 april
o.l.v. Dudok Dependance
plaats Raadhuis Hilversum, 
 Dudokpark 1, Hilversum
cursuskosten € 11,00 
 
42. AMSTERDAM UNDERGROUND 
 TOUR

Amsterdam Underground is een Coöperatie, waarbij 
gidsen allemaal eigenaar zijn en hun inkomen verdie-
nen met hun werkzaamheden. Zij hebben vaak moe-
ten leven als dakloze en moeten omgaan met de ge-
volgen van middelengebruik. Onder deze moeilijke 
omstandigheden zijn kennis en vaardigheden ontwik-
keld die zij nu positief inzetten tijdens stadswandelin-
gen. Aan de hand van hun eigen ervaringen geven zij 
een inkijkje in het leven van mensen bij wie het alle-
maal net even anders is gelopen. De wandeling zorgt 
daarmee voor meer begrip voor (ex)verslaafden en 

VOORJAAR 2020 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT OP DEZE 
PAGINA’S HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

PROGRAMMA  CURSUSPROJECT
bestrijdt het stigma dat zij soms dagelijks ervaren. Het 
werk als gids draagt bij aan het zelfvertrouwen, de ei-
genwaarde en het vergroten van de zelfredzaamheid.

1 dinsdag 10:30-12:00 uur
datum 21 april
o.l.v. Gids Undergroud Tour
plaats Café Dwaze Zaken, 
 Prins Hendrikkade 50, Amsterdam
cursuskosten € 14,00 
 
43. FILM RONDREIS JORDANIË

Een film van een rondreis door Jordanië. De reis voert 
langs de hoogtepunten van het land. Gestart wordt in 
Amman, vandaar naar de Romeinse stad Jerash en 
Madaba met het mozaïek van de oude kaart van Pa-
lestina. Daarna naar de Dode Zee, Mount Nebo, waar 
Mozes over het beloofde land uitkeek en het kruis-
vaarderskasteel in Kerak. De historische stad Petra is 
ongetwijfeld één van de meest fascinerende beziens-
waardigheden in het Midden-Oosten. Verder naar het 
zuiden ligt het prachtige landschap van Wadi Rum. De 
reis eindigt in Aqaba.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 22 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
44. ARTIS ROND DE OORLOG

Artis, de oudste dierentuin van Nederland, was gele-
gen in de Joodse wijk van Amsterdam. Hoe was dat 
vóór, tijdens en na de oorlog? Hoe konden directeur 
en medewerkers de dieren nog voeden tijdens de 
Hongerwinter? En wist je dat er in de oorlog ook on-
derduikers verbleven? Het is een fascinerend verhaal 
van moed, vindingrijkheid, tegenslag en een beetje 
mazzel.

1 donderdag 13:30-15:00 uur
datum 23 april
o.l.v. Gids van Artis
plaats Planetarium café van Artis
cursuskosten € 32,00 (inclusief entree en 
 koffie/thee met gebak)
 
45.  RONDLEIDING WALRAVEN

Je krijgt de gelegenheid om 
kennis te nemen van de spe-
cifieke eisen die worden ge-
steld aan door Walraven ont-
wikkelde producten en om 
aansluitend een kijkje te ne-
men in de productieruim-
te. Geïnspireerd door slim-
me oplossingen vanaf het begin. De firma Walraven 
werd opgericht in 1942. De oprichter, de overgrootva-
der van de huidige CEO, was een uitvinder met een 
passie voor eenvoudige en slimme oplossingen. En 
nu, meer dan 75 jaar later, is Walraven een wereld-
wijd actieve organisatie in de installatiebranche en 
nog steeds gedreven om simpele, maar slimme pro-
ductsystemen te ontwikkelen. Met hun brede product-
assortiment en hun jarenlange expertise kunnen ze 
complete oplossingen bieden voor ieder project, hoe 
groot of complex ook. De producten zijn klein ten op-
zichte van de potentiële grote projecten waar ze in 
worden gebruikt. Maar het zijn de kleine onderdelen 
die het verschil kunnen maken. Doordat ze goed door-
dacht zijn en op slimme wijze geproduceerd en gele-
verd worden, zijn de producten van Walraven zowel 
tijdbesparend als duurzaam en maken ze het leven 
van installateurs over het algemeen een stuk makke-
lijker en effectiever. Walraven! The value of smart!

1 vrijdag 10:00-12:30 uur
datum 1 mei
o.l.v. Ingrid Boerkamp (Walraven)
plaats Industrieweg 5, Mijdrecht
cursuskosten € 7,00 

46. EXCURSIE 
 DR. JAC. P. THIJSSEPARK

Het Dr. Jac. P. Thijssepark in Amstelveen is een 
heempark dat aangelegd is op niet uitgeveend veen, 
het zogenaamde Bovenland. Het is aangelegd rond 
de Tweede Wereldoorlog en is beplant met inheem-
se plantensoorten. Door een eigen snoeiwijze en door 
een speciale manier van onderhoud is het mogelijk 
om een natuurlijk ogend park te creëren in een voor-
malig weiland. Het park wordt gekarakteriseerd door 
spannende paadjes door bosdelen en open stukken 
die begroeid zijn met een heel afwisselende onder-
groei en verrassende doorkijkjes. Een park om weg te 
mijmeren en je te laten verrassen door de aanwezige 
kleuren en structuren. Laat je op deze excursie ver-
rassen door de historie, maar vooral ook door het in-
tensieve onderhoud wat er nodig is om deze parken in 
stand te houden.

1 woensdag 13:30-15:30 uur
datum 6 mei
o.l.v. Walter Busse
plaats Verzamelen: hoofdingang park, 
 Prins Bernhardlaan naast 
 huisnr. 8, Amstelveen
cursuskosten € 7,00 
 

47. VAN KROM HOUT TOT IJZER
Op welke scheepswerf liet Michiel de Ruyter zijn oor-
logsschepen bouwen? Waarom zijn er geen houten 
schepen uit de VOC tijd bewaard gebleven? Hoe kun-
nen ijzeren schepen blijven drijven? En wat is het ver-
schil tussen gietijzer en staal, en waarom is dat be-
langrijk bij het bouwen van bruggen? Je ontdekt het 
tijdens een unieke wandeling door Maritiem Amster-
dam. Schepen van hout en mannen van staal. Bol-
le zeilen, ronkende motoren en de nostalgische geur 
van noeste arbeid en diesel. Tijdens deze wandeling 
word je teruggebracht naar plekken waar de tijd heeft 
stilgestaan.

1 donderdag 11:00-13:00 uur
datum 7 mei
o.l.v. Peter van Ruijven
plaats Verzamelen: Kattenburgerstraat 5, 
 Amsterdam. Ingang oude 
 marineterrein, 150m van het 
 Scheepvaartmuseum.
cursuskosten € 11,00 
 
48. RONDLEIDING KASTEEL 
 LOENERSLOOT

Het kasteel is eind 18e eeuw verbouwd tot een bui-
tenplaats, die in de zomermaanden veelvuldig werd 
gebruikt. Ook woonde er in vroeger tijden een roof-
ridder Splinter van Loenersloot, die ruzie had met de 
bisschop van Utrecht. Eeuwenlang hield Kasteel Loe-
nersloot zijn geheimen voor zichzelf. Generaties adel 
leefden er hun leven. Ze daagden er de bisschop van 
Utrecht uit, hielden er feesten en maaltijden, keken 
vanaf de toren uit over het zompig veen, hadden het 
er koud en stookten het vuur hoog op, bouwden en 
verbouwden. Bezoekers wanen zich bij de rondleiding 
in de 18e-eeuwse sfeer. Omdat de laatste bewoonster 
- barones Van Nagell-Martini Buys - bij haar overlijden 
veel van haar spullen achterliet, voelt het alsof er gis-
teren nog iemand woonde.

1 zaterdag 11:00-12:30 uur
datum 9 mei
o.l.v. Rien Derks
plaats Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten € 8,50 
 
49. RONDLEIDING PARK KASTEEL 
 LOENERSLOOT

Het kasteelpark is een 18e-eeuws Van Laar-park, de 
tuinarchitect uit de 18e eeuw, naar binnen gekeerd en 
met nauwelijks zichtlijnen op bv. kerktorens of buiten-
plaatsen. Het heeft veel waterpartijen en kronkelende 
paadjes. Een aantal kunstmatige heuveltjes en een 
bruggetje completeren een intiem, ruimtelijk zeer ef-
fectief ingericht wandelpark. In het park bevinden zich 
ook vier groepsschuilplaatsen die tijdens de mobilisa-
tie voor de Tweede Wereldoorlog als zodanig zijn ge-
bruikt. Vele jaren nagelaten onderhoud deed het park 
in een wildernis veranderen. Sinds een aantal jaren is 
de restauratie opgepakt. Deze is in 2015 grotendeels 
afgerond. De structuur is hersteld. Het resultaat: een 
schitterend, weer toegankelijk park, waarin het aan-
genaam vertoeven is en dat alleszins een bezoek 
waard is. De gidsen vertellen je over de geschiede-
nis van het park, wijzen je op de structuur, besteden 
aandacht aan de tuinsieraden (o.a. kluizenaarshut), 
spreken over de omvangrijke restauratie en gaan ui-
teraard ook in op de vele bomen (essen!) en planten 
in het park.

1 zaterdag 14:00-15:00 uur
datum 9 mei
o.l.v. Rien Derks
plaats Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten € 7,00 
 
50. COMBINATIE KASTEEL EN 
 PARK LOENERSLOOT

Je kunt de cursussen 48 en 49 combineren en genie-
ten van een lunch. Zie de informatie bij cursussen 48 
en 49.

1 zaterdag 11:00-15:00 uur
datum 9 mei
o.l.v. Rien Derks
plaats Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten € 18,50 (incl. lunch)

51. COSTERUSTUIN EN 
 HIGH TEA 

Een bijzondere kennismaking met de Botanische tuin 
dr. Costerus in Hilversum, waarbij je niet alleen plan-
ten kunt bekijken maar ook proeven. Wel eens weeg-
breetoffee geproefd of hartige taart met brandnetel? 
Laat je smakelijk verrassen tijdens de kruidenproeve-
rij. Hierbij worden zoete en hartige lekkernijen gepre-
senteerd waarin delen van bloemen en planten zijn 
verwerkt. Tijdens de rondleiding door de tuin hoor je 
allerlei (w)etenswaardigeheden over planten en de 
specifieke werking van kruiden.

1 zondag 14:30-16:30 uur
datum 24 mei
o.l.v. Ellen Brandligt
plaats Zonnelaan 4 Z, Hilversum
cursuskosten € 19,00



Wanneer uw kind/ de leerling 
naar het Voortgezet Onderwijs 
(V.O. 1-3) gaat doen zich andere 
problemen voor. Niet alleen 
de leerling die achterstand 
oploopt, maar ook de leerling die 
meedraait en voldoende scoort, 
kan veel pro� jt hebben van het 
programma Snel Leren = Leuk 

Leren. Tijdens 6 lessen van 1 uur 
gaan we kijken: 
• Hoe het beste geleerd kan 

worden. 
• Welke motivatie een rol speelt 

bij het leren
• Hoe je je huiswerk en je 

proefwerken kunt plannen
• Leer je een aantal 

geheugentechnieken 
• Welke manieren er zijn om 

alle leerstof/ informatie te 
verwerken.

Ook de “goede leerling” moet 
op een gegeven moment iets 
gaan doen en redt het niet 
meer met alleen overlezen of 
doorkijken. Dat moment doet 
zich vaak voor tijdens groep 3 
tot en met 6 van het Voortgezet 
Onderwijs en MBO. Voor deze 
categorie leerlingen/studenten 
is de methode Actief Leren 

K U N S T  R O N D  D E  V E N E NR . T.  P R A K T I J K  D E  R O N D E  V E N E N

Leren?? Hoe?? Nou… zo!!
U kunt terecht bij RT Praktijk De Ronde Venen voor Taal- en 
Rekenproblemen die zich voordoen in het Basisonderwijs. 
Samen bespreken we de hulpvraag en gaan we een 
begeleidingsplan maken om uw kind weer verder te helpen 
zodat het weer met plezier naar school gaat. 

Foto: Alex VerrierWat leuk dat je net als wij, geïnteresseerd bent in dans, 
muziek en/of theater. Wil je hier graag meer over leren en overweeg 
je om lessen te nemen? Kom dan langs tijdens de lessen of neem 
contact met ons op. Wij vinden het iedere dag weer leuk om les 
te geven en onze passie met jou te delen. Dat doen we graag 
tijdens de privé- en groepslessen, op je school of voor je organisatie.

Wij vinden ons vak het leukste beroep dat er is!  

Kunst Rond de Venen heeft meerdere locaties.
De muziek- en theaterlessen vinden plaats bij Muziekvereniging 
VIOS in Mijdrecht, bij Muziekvereniging Viribus Unitis in Wilnis
en bij de Jozefschool in Vinkeveen. De danslessen worden gegeven 
in de Willisstee in Wilnis.

De docenten van KRDV    

De leukste lessen vind je bij 
www.krdv.nl

Dans
Muziek
Theater

Leren ontwikkeld. Tijdens 6 
lessen van 1 uur bekijken we 2 
hoofdzaken: Het Leergedrag en 
de Leerhouding. 
• Zelfi nzicht: kwaliteiten - 

vaardigheden- talenten- 
competentie

• Refl ecteren op leerhouding 
via STARR model

• Doelen stellen m.b.v. 
SWOT- analyse

• Cirkel van betrokkenheid 
en cirkel van invloed

• Executieve functies: 
leerstrategieën, 
studievaardigheden

• Informatieverwerking: 
Cornell-schema, Conceptmap, 

Mind map, stroomschema 
enz.

• Stappenplan Profi elwerkstuk

Voor de examenkandidaten is er 
een Workshop Examentraining 
(2lessen) ter voorbereiding op 
het examen. Deze workshop is 
het beste te volgen in de maand 
maart voorafgaand aan het 
examen. Uiteindelijk belandt de 
student op het Hoger Beroeps 
Onderwijs of Wetenschappelijk 
Onderwijs. Voor deze categorie 
is de cursus Study Smart 
ontwikkeld. Deze cursus omvat 
6x 1 ½ uur. De meeste punten 
van de methode Actief leren 

leren worden uitgediept en 
toegepast op de studie en de 
studierichting die gekozen is. 
Tenslotte zijn er nog 2 Works-
hops voor volwassenen:
• Hoe help ik mijn kind bij zijn 

huiswerk?? Wat kan ik doen, 
maar ook wat moet ik echt 
niet doen?

• Snellezen en Mind Mappen... 
ook geschikt voor mensen in 
het bedrijfsleven.

Bent u nieuwsgierig geworden 
en wilt u ergens meer informatie 
over hebben, neem dan een kijkje 
op de site www.rtpraktijkdrv.nl of 
neem contact op via de mail met 
gery@rtpraktijkdrv.nl 

Naar welke brugklas ga jij?



V E E N L A N D E N  C O L L E G E  M I J D R E C H T

Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) 
voor leerlingen met eigen ambities!

Kiss2Survive: 
reanimatie zonder aarzeling…

Denk je nu eens in wat dat 
betekent: op een school zitten, 
waar oog is voor wat jou uniek 
maakt, wat jij goed kunt, waar 
ruimte is om iets anders te doen 
dan je klasgenoten, omdat jij dat 
nodig hebt. Daar krijg je energie 
van en daarom ben je bij GO 
niet meer te stoppen.

Gepersonaliseerd Onderwijs 
op locatie Vinkeveen
Bij GO-VLC kies je veel zelf: je 
doelen, hoe je leert, waar je leert 
en met wie je samenwerkt. Je 
hoeft het niet alleen te doen: je 
persoonlijke coach helpt je met 
al die keuzes. Samen bepaal je 
of je vakken op mavo-, havo- of 
atheneumniveau doet. Bij jullie 

wekelijkse gesprek bespreken 
jullie de afgelopen week en 
je planning voor de volgende 
week. Jij bent natuurlijk zelf 
de voorzitter van deze mini-
vergadering. Je zult zien dat 
je coach steeds minder hoeft 
bij te sturen, omdat je het al 
heel snel gewoon zelf kunt. Van 
eigen verantwoordelijkheid 
word je sterk en krijg je veel 
zelfvertrouwen. Daar ga je voor, 
toch?

Vrijheid, hoe zit dat?
Je krijgt veel vrijheid om je 
dag en je werk zelf in te delen. 
Daardoor heb je ook de kans 
om vaardigheden op te doen, 
waar je de rest van je leven iets 

Janita, Fleur, Lisa en Luka 
zijn dit schooljaar hun eigen 
bedrijf gestart. Het project 
Junior Company van Jong 
Ondernemen, een project voor 
leerlingen bedrijfseconomie 
in atheneum 5 van het 
VeenLanden College, heeft al 
de nodige pareltjes opgeleverd. 
Zo bereikte Blijbaantje vorig 
jaar de landelijke �nale, maar 
ook dit jaar zijn er opmerkelijke 
bedrij�es gestart op school. 
Naast Blijbaantje kreeg 
bijvoorbeeld Listen&Learn 
onlangs een artikel in het 
exclusieve jaarmagazine 
‘De wereld in 2020’ van het 
Financieele Dagblad: lees dit via 
de website van het VeenLanden 
College. Maar ook voor 
Kiss2Survive staat er nog een 
interview met het Financieele 
Dagblad op het programma, 
inclusief fotosessie. Ze hebben 
er zin in.

Wat biedt Kiss2Survice?
Kiss2Survive heeft een pocket 
reanimatiekit ontwikkeld. 
“Ons product is een tasje 
met een pocketmask, plastic 
handschoenen en twee 
pleisters. Dit tasje kun je aan 
je sleutelhanger bevestigen 
of in je zak doen. Veel mensen 
vinden reanimeren namelijk 
onhygiënisch, maar dat hoeft 
hiermee geen belemmering 
meer te zijn. Ons pocketmask 
geeft bescherming tijdens 
het reanimeren. We hopen 
dat mensen dan sneller tot 
reanimatie overgaan. Hoe sneller 
er namelijk gereanimeerd wordt, 
hoe groter de overlevingskans.”

Hoe zijn jullie op het idee 
gekomen?
Fleur: “Door de werkzaamheden 
van mijn vader weet ik hoe 
belangrijk het is om direct te 
starten met reanimeren. Mijn 
vader rijdt op een ambulance, 
is vrijwilliger bij de brandweer 
en hij heeft een eigen bedrijf 
RED (ReddingsEducatieDienst). 
RED verzorgt opleidingen 
en trainingen voor de acute 
medische hulpverlening. Hun 
docenten zijn zelf hulpverlener 
bij een ambulancedienst of 
bij de brandweer. Het grote 

voordeel hiervan is dat de 
lesstof onderbouwd wordt met 
ervaringen en voorbeelden uit 
de praktijk.” Ook Fleur kent door 
haar vader genoeg voorbeelden 
uit de praktijk. “Er zijn zo’n 35 
animaties per dag in Nederland 
en daarvan is 25 % succesvol. 
Hiermee zijn we al koploper, 
maar zou het niet fantastisch zijn 
als we de 50 % zouden halen? 
Dat kan, als er sneller wordt 
ingegrepen.”

Op wie richten jullie je?
Janita: “Op het VeenLanden 
College krijgen leerlingen 
een reanimatiecursus in de 
derde klas. Het certi�caat dat 
je daarvoor krijgt is natuurlijk 
leuk, maar beter is het als de 
leerlingen ons tasje zouden 
krijgen en het bij zich zouden 
dragen. De kans dat ze snel 
in actie komen als er écht 
gereanimeerd moet worden is 
groter als ze zich geen zorgen 
hoeven te maken over de 
hygiëne. Het kan de weerstand 
wegnemen. Bovendien gaan 
we ervoor zorgen dat er in het 
tasje ook een beschrijving zit 
van hoe het ook al weer werkt 
bij een reanimatie en waar je 
aan moet denken. Een set plastic 
handschoenen zorgt ervoor 
dat je het slachto�er ook niet 
direct hoeft aan te raken. Twee 
pleisters maken het geheel 
compleet.” Fleur: “Ook jongeren 
moeten soms gereanimeerd 
worden, het beperkt zich niet 
tot alleen ouderen. Op school 
kun je er dus ook mee te maken 
krijgen. Bij een reanimatie 
zijn de eerste minuten heel 
belangrijk. Iedere minuut dat er 
niet wordt gereanimeerd, gaat 
er 10 % van de overlevingskans 
af. Daarom wordt er bij een 
reanimatie niet alleen een 
ambulance, maar ook brandweer 
en politie opgeroepen: wie 
er maar het eerste ter plekke 
kan zijn. Hoe meer mensen 
kunnen reanimeren en het 
ook durven en doen, niet 
verstijven, hoe beter het is 
voor de overlevingskans. Er 
zijn tegenwoordig ook apps 
waarmee mensen in de buurt 
opgeroepen kunnen worden als 
er ergens een reanimatie is.”

Als je iets makkelijk vindt en je kunt gewoon verder totdat 
het wél voor jou uitdagend wordt, dan kun je er heel goed in 
worden. Als je iets leuk vindt, dan sta je gewoon te trappelen 
om er verder mee te gaan, toch? Of je kunt net even wat meer 
tijd besteden aan iets wat je veel moeite kost, net zolang 
totdat je het wel snapt. Zou dat ook niet �jn zijn?

“Met ons bedrijf Kiss2Survive willen we ervoor zorgen dat 
meer reanimaties in Nederland succesvol verlopen”, vertelt 
Luka uit atheneum 5.

Hebben jullie al belangstelling 
voor jullie product?
Fleur: “Het gaat allemaal 
veel sneller dan wij hadden 
verwacht, maar dat is alleen 
maar leuk! Het bedrijf 
SmartVitaal (smartvitaal.nl) 
dat zich richt op een gezonde 
levensstijl heeft een order 
geplaatst. Het is de bedoeling 
dat niet alleen ons logo erop 
komt, maar ook dat van 
SmartVitaal. We hopen dat 
we met SmartVitaal een deal 
kunnen maken, zodat we ze 
kunnen uitdelen op school 
aan de leerlingen die een 
reanimatiecursus hebben 
gedaan. Voor de productie 
hebben we een heel vriendelijk 
bedrijf gevonden in Zeeland, die 
de tasjes voor ons gaat maken.”

Wat een goed idee hebben 
jullie voor het logo van 
Kiss2Survive!
Lisa: “Met het logo zijn we 
druk bezig geweest. Onze 
docente Jeanine Visser van 
Beeldende Vorming heeft ons 
geholpen om het professioneel 
te maken. We hebben allerlei 
schetsen gemaakt en toen 
het klaar was, hebben we het 
digitaal gemaakt.” Op de vraag 
of ze de gezondheidszorg in 
willen, schudden ze allemaal 
“nee”. Ze weten ook nog niet 
hoe het verder zal gaan met 
Kiss2Survive. Het is erg veel 
werk om een bedrijf goed 
draaiende te houden als je 
daarnaast in atheneum 5 zit, 
bekennen ze. Dat neemt niet 
weg dat ze genieten van dit 
avontuur en dat ze er heel veel 
van leren, merken ze. Vooral de 
ondernemende kant van dit 
project valt bij allemaal erg in 
de smaak. Kiss2Survive blijft 
bescheiden opereren voorlopig. 
Belangstellenden voor het 
product kunnen contact 
opnemen met het bedrijf 
via Instagram Kiss2Survive. 
(Informatie over het leren van 
reanimeren kan opgevraagd 
worden bij het bedrijf van 
de vader van Fleur: RED te 
Mijdrecht: info@redtraining.nl.)

aan hebt, zoals overleggen, 
samenwerken en plannen. Je 
leert ook om voor de stilte te 
kiezen als een opdracht waaraan 
je moet werken, dat nodig 
maakt. Dat kan best lastig zijn, 
vooral als het nu net zo gezellig 
is met de andere leerlingen in de 
werkruimte. 
Je leert al snel bij GO-VLC dat je 
alleen vrijheid kunt krijgen, als 
je ook sterk genoeg bent om 
verantwoordelijkheid te nemen. 
De bel speelt geen grote rol op 
locatie Vinkeveen: er gaat er 
alleen één aan het begin van 
de dag en aan het begin en het 
einde van de pauzes. Ook dat 
hoort een beetje bij vrijheid.

De schooldag
Iedere dag start je samen met je 
‘basegroup’. Daar wordt onder 
meer het wereldnieuws van 
die dag besproken en plan je 
waaraan jij die dag gaat werken 
in de workshop. Altijd handig 
om het vak te kiezen van de 
docent die bij de workshop staat 
die dag; voor als je extra hulp 
nodig hebt. Bij de workshop 
zit je in de werkruimte of de 
workshoplokalen. Jij mag 
kiezen!
Je werkt met je eigen laptop 
in een digitale omgeving. 
Daar vind je al het lesmateriaal 
dat je nodig hebt. Dus geen 
gesjouw met boeken! Dan 
zijn er op een dag lezingen 
waarin uitleg wordt gegeven. 
De lessen Nederlands, Engels, 
Duits, Frans en wiskunde volg 
je met leerlingen die hetzelfde 
niveau hebben als jij. De lessen 
waar een vaklokaal voor nodig 
is, zoals lichamelijke opvoeding, 
muziek, techniek en beeldende 
vorming, volg je met je klas.

WINTERSPORT
Jaarlijks gaat er in de 
voorjaarsvakantie een 
grote groep leerlingen uit 
de bovenbouw met een 
enthousiaste groep docenten 
op wintersport. Deelname 
aan de wintersportreis is geen 
verplichting en wordt bepaald 
op grond van een loting. 
De doelstelling is dat alle 
geïnteresseerden tenminste een 
keer mee kunnen.

SCHOOLFEESTEN
Van kerstgala tot zomerfeest, het VeenLanden College weet wat een feestje is. 
Om dat te ervaren, moet je er gewoon bij zijn.

SPORTKLAS
In de brugklas kun je ook kiezen voor de sportklas. Wil je in de 
bovenbouw examen doen in lichamelijke opvoeding, kies dan voor 
LO2 op de mavo en BSM op havo en atheneum.

KUNSTKLAS
Nieuw komend schooljaar is 
de kunstklas. Hieraan kunnen 
leerlingen deelnemen die 
een bijzondere belangstelling 
hebben voor kunst en cultuur. De 
Kunstklas begint in de brugklas 
en is twee uur per week. Deze klas 
is speciaal voor kinderen die zich 
creatief willen ontwikkelen. In de 
kunstklas worden verschillende 
kunstvormen/disciplines ingezet. 
En voorbeeld van zo’n project 
zijn de zogeheten ‘Living Statues’ 
ofwel levende beelden.

MUSICAL EN TALENTENJACHT
Ieder jaar heeft het VeenLanden 
College een professioneel 
georganiseerd Talentenjacht en 
spetterende musical waar bijna 
een half jaar hard aan wordt 
gewerkt.

EDUCATIEVE REIZEN
Op school worden verschillende reizen georganiseerd voor sportieve 
leerlingen of voor leerlingen die meer geïnteresseerd zijn in kunst en 
cultuur. Alle reizen hebben een educatief karakter. Daarnaast gaat 
de sportklas in het tweede leerjaar op surfkamp en biedt ook Anglia 
reizen naar Engelstalige landen.





wellantwestplasmavo.nl

mavo - havo kanstraject  
businessklas  - projectklas

15.30 - 17.00 uur 
18.30 - 20.30 uur

1e J.C. Mensinglaan 40 - Aalsmeer

Open dag
Dinsdag 28 januari 

Westplas Mavo

Lesjesdagen
Paardenklas - Kookklas - Tecklas - Carrousel
vmbo BB, KB en GL

Jac. P. Thijsselaan 18 Aalsmeer, 0297 384949

Opgeven kan via onze website: wellantgroenstrook.nl (klik op ‘kom langs op onze school’)
Bij de inschrijving kan de gewenste themaklas worden aangegeven.

Kom naar één van onze lesjesdagen! 
Hier volg je theorielesjes en een praktijkles. 
Zo ervaar je hoe het is om les te krijgen bij ons op school.

 
Woensdag   
16 januari 
27 februari 
13.00 - 16.00 uur

W E L L A N T C O L L E G E  W E S T P L A S  M A V O  A A L S M E E R

W E L L A N T C O L L E G E  D E  G R O E N S T R O O K  A A L S M E E R

Westplas Mavo, een kleine 
school met grote kansen!

Projectklas
Eén van de themaklassen waar 
we trots op zijn, is de projectklas. 
Binnen project werk je in kleine 
groepen aan ‘uitdagingen’. Dit 
zijn grote opdrachten die je 
al samenwerkend uitwerkt. 
Je werkt binnen een bepaald 
thema, zoals ‘De Wereld’, ‘Sport 
en Bewegen’ en ‘Feest’. Ook 
zijn er individuele opdrachten, 
waarbij het vooral gaat om 
informatie opzoeken en in eigen 
woorden opschrijven. Zoals 
je kunt lezen, is project een 
veelzijdig vak, met alle ruimte 
voor elke leerling om op zijn 
eigen manier te kunnen doen 
wat leuk is. Volgens ons is dat de 
perfecte manier om te leren: het 
naar je zin hebben op school. Je 
leert hoe je moet samenwerken, 
plannen en organiseren, 
presenteren en evalueren.

Businessklas
De andere themaklas, die onze 
school succesvol maakt is de 
businessklas. Met je docent 
bereid je allerlei activiteiten 
voor, zoals ouderavonden, 
markten of de open dag. 
Hierbij leer je hoe je reclame 
maakt, waar je allemaal 
rekening mee moet houden 
bij het voorbereiden van 

evenementen en de basis voor 
het opzetten van een eigen 
bedrijf. Je krijgt theorielessen, 
volgt praktijklessen, gaat 
op bedrijfsbezoek en volgt 
gastpresentaties.

Themaweken
Gedurende drie themaweken 
worden extra activiteiten 
georganiseerd waardoor 
verdieping en verbreding 
ontstaat. Onze docenten leveren 
een inhoudelijke bijdrage aan 
deze weken, maar er kunnen 
bijvoorbeeld ook kunstenaars, 
ervaringsdeskundigen, 
wetenschappers en sporters 
uitgenodigd worden die 
komen lesgeven en projecten 
begeleiden. Tevens worden in 
deze weken de excursies naar 
musea georganiseerd.

Creatief met een 
ondernemende geest
Naast de reguliere lessen, 
werken we met je aan het 
plusdocument, een overzicht 
van activiteiten die je hebt 
ondernomen op het gebied 
van brede vorming. Zo 
neem je onder andere de 
verantwoordelijkheid om je 
rapportgesprekken voor te 
bereiden. Je presenteert jezelf 

tijdens de MOL-gesprekken 
(Mentor-Ouder-Leerling). 
Hiermee leer je re�ecteren, 
kritisch te zijn, doelgericht te 
werk te gaan en zelfbewust te 
worden.

Dit zelfbewustzijn komt ook 
tot uiting in het feit dat wij 
Eco-schools zijn. Wij willen dat 
iedereen op school bewust een 
keuze kan maken en daardoor 
een bijdrage kan leveren aan 
behoud en verbetering van de 
leefomgeving.

Naast dit alles kun je je ook 
pro�leren door deel te nemen 
aan één van de werkgroepen, 
zoals de activiteitencommissie, 
techniekteam, @Westplas, eco-
team en iTeam. Deze laatste 
werkgroep is relatief nieuw: 
door de digitalisering van een 
groot deel van ons onderwijs, 
kunnen we de hulp van experts 
goed gebruiken. We maken dan 
ook dankbaar gebruik van de 
knowhow die bij onze leerlingen 
aanwezig is.

Open dag en lesjesmiddag
Ben je benieuwd hoe we dit 
allemaal doen, kom kijken op 
onze open dag: dinsdag 28 
januari van 15.30-17.00 uur 
en van 18.30-20.30 uur. Wil je 
ervaren hoe het is om in de les 
te zitten? Kom dan naar onze 
lesjesmiddag op woensdag 
12 februari. Je kunt je hiervoor 
opgeven via onze website: 
wellantwestplasmavo.nl

OPEN DAG
Woensdag 5 februari 2020
14.00-16.30 uur & 18.30-20.30 uur

Binnenkort moeten alle leerlingen uit groep 8 een schoolkeuze maken. 

Graag helpen wij bij deze keuze. Wij zijn Wellantcollege de Groenstrook, een groene 

vmbo-school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde 

leerweg in Aalsmeer. Heb je bijvoorbeeld vragen als: Wat doe je met groen? 

Welke proe�es ga je uitvoeren? Welke gerechten maak je bij de kookklas? 

Wat doe je in de paardenklas? Of wat zijn de nieuwste techniek-snu�es? 

Geef je dan snel op voor onze lesjesmiddag! 

De lesjesmiddagen vinden plaats op woensdag 15 januari en 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur.

Je volgt theorielesjes en een praktijkles, waarbij je een keuze maakt uit Paardenklas, 

Kookklas, Tecklas en Carrousel (Bloem/Plant/Dier. Tijdens deze middag kunnen wij jou 

een goed beeld geven van wat ons vmbo-onderwijs inhoudt. Het aanmelden voor de 

lesjesmiddag kan op onze website: https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook/. 

(Scan QR-code rechtsboven in advertentie)

Daarnaast kun je onze school verkennen tijdens de Open Dag. Stap op woensdag 5 februari 

de school binnen en kom ruiken, proeven, voelen en zien wat voor een leuke school de 

Groenstrook is. De deuren staan open van 14.00-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur.

Voor wat betreft de inschrijving houdt onze school zich aan de afspraken binnen de 

Kernprocedure. Op onze website is meer informatie te vinden over de school en ons onderwijs.

Tot snel!

Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE Aalsmeer | 0297-384949 | degroenstrook@wellant.nl

Wellantcollege Westplas Mavo is een begrip in de omgeving. 
Ondanks dat we onder de grote noemer Wellantcollege 
vallen, zijn wij nog steeds die kleine, gezellige, vertrouwde 
school. Binnen het reguliere mavo-onderwijs dat wij 
aanbieden, valt er veel te kiezen en zijn er voldoende 
mogelijkheden om je te pro�leren.



Chinees, extra sport, proeven 
doen, reanimeren). Havo-
leerlingen kunnen kiezen voor 
de Vecon Business School en 
vwo-leerlingen kunnen kiezen 
voor de WON (Wetenschaps 
Oriëntatie Nederland). De 
business school bereidt voor op 
ondernemerschap. Bij de WON 
leren leerlingen onderzoeken, 
ontwerpen en ontwikkelen 
zij een kritische houding. 
Belangrijke vaardigheden 
voor je studie én voor je leven. 
Voor alle leerlingen is er de 
mogelijkheid te kiezen voor 
Cambridge English. Kortom, de 
keuze is reuze!’. 

Waar kun je op letten 
bij de Open Dag?
‘Leerlingen brengen veel tijd op 
school door. Een goede sfeer, 
je welkom en gekend voelen 
zijn daarom heel belangrijk. 
Het Alkwin is bekend om 
zijn leerlinggerichtheid, de 
goede en veilige sfeer, ook 
in de wisselwerking tussen 
tussen leerlingen en docenten 
informeel. Onze leerlingen 
voelen zich veilig, gezien en 
gehoord, een belangrijke 
voorwaarde om tot leren te 
komen. Volgens mij merk je dat 
ook tijdens de Open Dag. Als 
leerlingen van de basisschool 
vragen waarom ze voor het 
Alkwin moeten kiezen, wijs ik 
op het belang van je welkom 
en gezien voelen. Je schooltijd 
moet ook een leuke tijd zijn, 
met tijd voor leren én voor 
elkaar. Dat kun je zelf ervaren, 
dus bezoek onze Open Dag en 
de extra WON-avond’. 

Het Alkwin... een school 
van leren en leven
‘Op het Alkwin wordt, net als op 
de andere scholen in de regio, 
goed onderwijs gegeven. Het 
gaat bij goed onderwijs niet 
alleen om schoolresultaten en 
goede cijfers voor de leerlingen, 
maar ook of je mogelijkheden 
ziet en krijgt om te groeien als 
persoon. Zicht krijgen op wie 
je bent en hoe je verhoudt tot 
anderen. Burgerschap staat 
bij ons niet voor niets hoog 
op de agenda. Door modulen 
en projecten, door ‘Alkwin de 
Wereld in’, door mee te doen 
aan Serious Request, samen te 
doneren voor de Voedselbank 
en door stages doen onze 
leerlingen ervaring op en raken 
ze betrokken’. 

Leren... altijd, overal 
en van iedereen
‘Leren doen leerlingen de hele 
dag, ook buiten school. Op de 
sportclub, bij hun werkgever 
en met elkaar. Wij voegen 
daar als school een kader en 
diepgang aan toe. Gezien de 
landelijke ontwikkeling over 
een ander leerplan voor het 
Voortgezet Onderwijs zullen 
de vakken, zoals we die al 
decennia lang kennen, wellicht 
veranderen. Ook op het Alkwin 
wordt nagedacht welke inhoud 
en vorm het onderwijs in de 
toekomst moet krijgen. In 
de afdelingsteams spreken 
we over de wijze waarop 
we ons onderwijs verder 
willen ontwikkelen om onze 
leerlingen ook in de toekomst 
te kunnen blijven inspireren en 
motiveren. Op het Alkwin gaat 
het dus niet alleen om het leren 
van de leerlingen, ook over 
ontwikkelen van de school en 
de teams’. 

Beter leren door 
slimmer leren!
‘Het Alkwin was één van de 
eerste scholen in de regio die 
het onderwijs gedigitaliseerde. 
Alle leerlingen tot en met 
leerjaar 5 beschikken over een 
Chromebook en gebruiken 
digitaal leermateriaal, in een 
aantal vakken in combinatie met 
boeken. Mediawijsheid wordt 
hierdoor op een natuurlijke 
wijze geïntegreerd in ons 
onderwijs. Deze digitalisering 
sluit aan ontwikkelingen in de 
samenleving én bij de leerling 
van nu, die visueel is ingesteld. 
Bij een aantal vakken is een 
stap gezet naar een interactieve 
digitale methode waarbij 
de docent het tempo en de 
vorderingen van de individuele 
leerling kan volgen en dus 
beter begeleiden. Daardoor 
verandert de rol van de docent. 
Alle docenten nemen daarom 
deel aan de driejarige opleiding 
‘didactisch coachen’. 

Wat zou u de toekomstige 
brugklassers mee willen 
geven? 
‘Het is van belang dat je bij je 
schoolkeuze stilstaat bij wat een 
school voor je kan betekenen. 
Straks ga je voor jezelf zorgen, 
vind je een eigen plek in de 
maatschappij. Dan gaat het 
om jouw geluk, kennis en 
vaardigheden. Op het Alkwin 
Kollege begeleiden we je in dat 
groeiproces, kijken we hoe je 
hierin een goede positie kunt 
krijgen’. Overigens, het mooiste 
compliment kwam van een 
leerling uit het leerlingenpanel: 
‘Op het Alkwin gaat het niet 
alleen om nu... maar om later’. 
Dat past dan weer mooi bij onze 
slogan: ‘leren... altijd, overal en 
van iedereen’. 

A L K W I N  K O L L E G E  U I T H O O R N

Op het Alkwin gaat het over leren
De schoolkeuze mogelijkheden zijn groot, ook in onze 
regio. Een goede aanleiding om in gesprek te gaan met Rob 
Dijkstra, de rector van het Alkwin Kollege in Uithoorn, een 
school voor havo, atheneum en gymnasium.

Waarom kiest een leerling 
met een havo- of vwo-advies 
voor het Alkwin?
‘Deze vraag hebben wij ook 
aan onze leerlingen gesteld. In 
een panelgesprek noemden 
zij de goede en veilige sfeer 
op school. Ze ervaren veel 
ruimte om initiatieven te 
ontplooien en om eigen keuzes 
te maken. Brugklassers noemen 
bijvoorbeeld de keuze voor 
workshops (radio maken, yoga, 



‘In de brugklas krijg je 
meteen al praktijkvakken’

Iedereen kent elkaar
De overstap naar de middelbare 
school is spannend. Dan is 
het �jn als iedereen elkaar 
kent. Sandra van den Bosch 
(teamleider brugklas) vertelt: 
‘Voor elke klas hebben we een 
vast team van (vak)docenten. 
Onze docenten zijn echt 
betrokken bij hoe het met de 
leerling gaat op school. En 

de leerling kan bij de mentor 
terecht voor wat extra hulp.’

Bruisende school
Op school is altijd wat te 
doen. Dat begint al met de 
introductieweek als je start 
als brugklasser. Door het jaar 
heen organiseren we allerlei 
excursies en doen we projecten. 
We houden ook van een feestje, 

zoals de gezellige disco.

Open dag op 29 januari en 
Lesjesmiddag op 12 februari 
Tijdens de open dag is er 
van alles te doen en kunnen 
leerlingen en ouders de sfeer 
ervaren. Onze leerlingen laten 
graag de school zien met 
onze vaklokalen en het Skills 
Lab. In de aula zijn kraampjes 
met presentaties van onze 
themaklassen en staat wat 
lekkers klaar. 

Nog meer Thamen proeven? 
Doe dan mee met de 
lesjesmiddag op 12 februari 
van 13.30-16.00 uur. Je kunt je 
aanmelden tijdens de open dag, 
via lesjesmiddag@thamen.nl of 
bel naar Thamen: 0297-563192.

Vakcollege Thamen in Uithoorn is een bruisende school 
en een erkend vakcollege van vmbo tot mavo+. Naast de 
gebruikelijke theorievakken zoals Nederlands, Engels en 
wiskunde krijgen leerlingen op het vakcollege al vanaf de 
brugklas praktijklessen. In het Skills Lab op school gaan 
leerlingen met techniek, diensten en producten aan de slag. 
Op school organiseren we gastlessen, waar mensen vertellen 
over hun vak of beroep. Ook ga je meteen op bezoek bij 
bedrijven en instellingen. Dat zorgt voor een goede indruk 
van een beroep in de praktijk.

T H A M E N  R . K .  S C H O L E N G E M E E N S C H A P  U I T H O O R N

Kom naar onze open dag en ervaar de sfeer 
van het Vakcollege Thamen. Ontmoet onze 
brugklassers en vakdocenten, ga aan de 
slag in de praktijklokalen en neem 
een kijkje in ons Skills Lab.
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Brandweer en politie hebben het 
druk bij Oud en Nieuwviering in 
Uithoorn en De Ronde Venen
Regio - Het was erg onrustig in Uithoorn en 
in De Ronde Venen rond oud en nieuw. In 
Mijdrecht werd rond 23.15 uur werd een au-
to in brand gestoken die geparkeerd stond op 
het parkeerterrein aan de Prinses Margriet-
laan. Dat de auto niet vanzelf in brand was 
gegaan was al snel duidelijk aangezien de po-
litie naast de auto een jerrycan met vloeistof 
aantrof die de dader(s) hadden laten staan. 
De brandweer kon niet voorkomen dat de au-
to uitbrandde. De politie roept getuigen op 
zich te melden via 0900-8844. 
Ook waren er vele vernielingen op het win-
kelcentrum naast het parkeerterrein. Meer-
dere prullenbakken en vlaggenmasthouders 
zijn vernield. 

Zijdelwaardplein
Aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn is op 
oudejaarsavond rond half tien een auto uit-
gebrand. De brandweer kwam snel ter plaat-
se maar kon niet voorkomen dat de auto vol-
ledig uitbrandde. Mogelijk lag er vuurwerk in 
de auto. Dit vertelden getuigen bij de brand. 
De auto is vermoedelijk in brand gestoken. 
Nog geen half uur later werd een autobrand 
gemeld aan de Anna Blamanlaan in Uit-
hoorn, enkele straten verwijderd van het Zij-
delwaardplein. Meerdere voertuigen stonden 
daar in brand. Ook bij deze voertuigen is de 
brand waarschijnlijk aangestoken. Volgens 
een getuige wordt hier opnieuw de brand-
weer bekogeld met vuurwerk. Dit gebeurde 
eerder op de avond ook al bij een melding 
van een brand in een buurthuis elders in Uit-
hoorn. 

Busstation Uithoorn
Als je aan kwam lopen nieuwjaarochtend 
schrok je van het aangezicht. Op twee na zijn 
alle glazen bushokjes van het Uithoornse bus-
station eruit geslagen. Het lijkt wel een oor-
logsgebied. “Je mag het niet vergelijken maar 
dit lijkt wel de nacht van het gebroken glas”, 
aldus een omstander. “Dit is mijn Nieuwjaars-
dag”, verteld een medewerker van Connexxi-
on, “het is toch verschrikkelijk wat ze hier ge-
daan hebben. Ook bij twee bussen zijn de rui-
ten ingeslagen en de bushalte bij Rome�at is 
ook totaal in elkaar geslagen. Ik heb net de vi-
deobeelden gezien, het was een hele groep 
jongeren, die als beesten tekeer zijn ge-
gaan. Als je nagaat dat elk glas zo’n 1000 eu-
ro kost, wel dan gaat het hier alleen al om ve-
len tienduizenden euro’s schade. Het was de 
hele avond al onrustig in en bij het busstati-
on, maar vannacht brak de hel los”. Ondanks 
het feit dat er duidelijke beelden zijn, ook hier 
vraagt de politie eventuele getuigen zich te 
melden.

Wilnis
Oudejaarsdag rond 21.50 uur werd de Wilnis-
se brandweer opgeroepen voor een brand 
aan de Geerkade. Eenmaal ter plaatse trof de 
brandweer een caravan aan die volledig in 
brand stond. De brand was snel onder contro-
le, maar onbekenden hadden de caravan vol 
met afval, banden en hooibalen gestopt. De 
brandweer is nog een hele tijd bezig met al-
les uit elkaar trekken en nablussen.De brand-
weer van Wilnis moest rond 1.55 uur opnieuw 
in actie komen. Buurtbewoners dat er een 

auto op de Raaigras in brand stond. Toen de 
brandweer aankwam stond de auto reeds 
volledig in brand. De auto die ernaast gepar-
keerd stond kon nog snel door de eigenaar 
weggereden worden, maar heeft wel schade 
opgelopen.  De politie doet ook hier onder-
zoek naar de oorzaak van de brand.

Mijdrecht 
Nieuwjaarsnacht rond 1.40 uur hebben 
(nog) onbekenden een auto op de Frank in 
Mijdrecht in brand gestoken. Omstanders 
hebben de verdachten met brandende broe-
ken weg zien rennen richting de Ho�and. De 
brandweer kon helaas niet voorkomen dat de 
auto volledig uitbrandde. De politie heeft alle 
getuigen gesproken en gaat op jacht naar de 
brandstichters. Heeft u iets gezien en nog niet 
met de politie gesproken, bel dan 0900-8844.
Opruimen vuurwerk
Opruimen van vuurwerkafval is fantastisch, 
maar je moet wel zeker weten dat het niet 
meer kan ontvlammen. Een stalen afvalbak 
stond nieuwjaarsdag keurig achter slot en 
grendel in een appartementencomplex aan 
de Weegbree in Mijdrecht.
Hoe of wat is nog onduidelijk, maar de in-
houd is waarschijnlijk ontvlamd door vuur-
werkafval. Het vuur zorgde voor �inke rook-
ontwikkeling en het activeerde het sprinkler-
systeem. Je moet er niet aan denken wat er 
had kunnen gebeuren. Brandweermensen 
grepen snel in en hebben voorkomen dat de 
vlammen konden overslaan. De bewoners za-
ten wel even in de rook. 
(eigen foto’s en van Najim Kroezen)
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BVU opent nieuwe jaar 
met prachtige scores
Regio - Je zou denken dat vele 
bridgers gedurende de feestda-
gen wel een beetje “bridgemoe” 
geworden zullen zijn (al die Kerst-
drives en Nieuwjaarsdrives etc.); 
maar nee. Na het openingswoord 
van de voorzitter Hans Wagen-
voort die het afgelopen jaar nog 
eens de revue liet passeren - ups 
en downs aaneen geschakeld - 
werd er toch gestart met het in 
drie lijnen spelen van de laatste 
ronde van de 3e competitie (dus 
promotie en degradatie lagen in 
het verschiet). 
In de A-lijn waren Bep de Jong en 
Herman van Beek oppermachtig 
door met 67,50% de eerste plaats 
te pakken. Goed 2e  eindigden 
op gepaste afstand het gelegen-
heidspaar Gerard van der Meer 
en Hans Wagenvoort. Op drie Mo-
nique Verberkmoes en Jan van 
Beurden met 55,83%.
Ans Breggeman en Henk van Dij-
ke leken besproken te hebben 
om het nieuwe jaar rustig te be-
ginnen en waren laatste in de lijn.
In de B-lijn was het opvallend 
dat het nieuwe paar Ellen Hen-

geveld en Nel Bakker zich met 
kop en schouders schaarden aan 
de top; 67,19%. Tweede werden 
Tonny Godefroy en Harry Rubens 
met een ook zeer verdienstelijke 
58,65%. Op de derde plaats de-
den ook Marieke Schakenbos en 
Rob Dollekens met 54,69% nog 
goede zaken. Edith en Ben Burg-
graa� sloten de rij.
De C-lijn werd deze avond be-
heerst door Anja Baars en Mar-
ja Calis; 62,15% en op waardi-
ge afstand gevolgd door Cor de 
Bok en Tom van Meijgaarden 
met 57,22%. Derde waren An Vol-
kers en Jacqueline Beukers met 
56,84%  en Thea Samsom met Ti-
neke van der Gijp sloten de gele-
deren.
Door wat wisselingen en samen-
stelling van paren gedurende de-
ze 3 cyclus van 5 ronden in de pa-
rencompetitie kon wedstrijdlei-
der nog geen de�nitieve promo-
tie/degradatiestand aangeven. 
Voor belangstellenden is er altijd 
de website van de BVU te raad-
plegen (www.nbbcubsites.nl/
club/1048).

Wings & Footprints
Mindfulness training in 
klein groepsverband
Aalsmeer - Heb jij ook al goe-
de voornemens voor het nieuwe 
jaar? Wil je bijvoorbeeld anders 
met je tijd om leren gaan of wil je 
met minder stress en bewuster in 
het leven staan? Misschien wil je 
minder piekeren? Verlang je naar 
meer rust en wil je meer jezelf 
kunnen zijn? Een training mind-
fulness biedt mooie tools aan om 
je hierbij te ondersteunen. Het 
kan je leren meer inzicht te krij-
gen in hoe je nu functioneert, li-
chamelijk en/of psychisch. En dit 
inzicht maakt het mogelijk ook 
te leren anders met die eventue-
le ongemakken om te gaan. Een 
training bestaat uit meditatie, yo-
ga en bewustwordingsoefenin-
gen vanuit de westerse en oos-
terse psychologie. Het biedt de 
mogelijkheid om meer te leren 
aanvaarden wat er nu eenmaal 
toch al is, door zoveel mogelijk in 
het nu te leven. Jon Kabat Zinn, 
grondlegger van deze achtweek-
se training, zegt hierover: “Je kunt 
de golven niet stoppen, wel kan 
je leren surfen.”

Kennismaking
De trainingen worden door 
Wings & Footprints aangeboden 
in klein groepsverband, zodat er 
optimale individuele aandacht 

is voor iedereen. Je wordt uitge-
nodigd om eerst vrijblijvend een 
gratis intake- en kennismakings-
gesprek te komen voeren. Joke 
van der Zwaan, mindfulnesstrai-
ner: “In een persoonlijk kennis-
makingsgesprek kunnen we kij-
ken of er een klik is en zullen we 
beter kunnen inschatten of dit 
het juiste moment is om aan een 
training deel te nemen. Er is dan 
ook ruime gelegenheid om vra-
gen te stellen. Pas na dit intakege-
sprek kan een aanmelding de�ni-
tief worden.” Joke geeft de mind-
fulnesstrainingen sinds 2010 en 
heeft vele jaren yogales gege-
ven. Ze beoefent zelf al meer dan 
30 jaar Zen meditatie, waar ieder 
één avond per week op haar zen-
zolder welkom is om samen te 
mediteren. Ze heeft als mindful-
nesstrainer een lidmaatschap ca-
tegorie 1 bij de VMBN, zodat er 
kans is dat je zorgverzekeraar de 
training (gedeeltelijk) vergoed. 
De achtweekse training mindful-
ness start vanaf 28 januari. 

Workshop
Wil je eerst zelf ervaren wat mind-
fulness is? Kom dan naar de work-
shop mindfulness op zondag 12 
januari bij YogAletta @the Beach.
Er worden deze middag enke-
le mindfulness oefeningen ge-
daan, er zal theoretische uitleg 
gegeven worden en uiteraard is 
er voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen. Bel voor meer 
informatie: Joke van der Zwaan: 
06-23861976 of mail naar: info@
wingsandfootprints.nl. Aanmel-
den voor zowel de training als 
de workshop kan via de websi-
te: www.wingsandfootprints.nl. 
Bij aanmelding voor de training 
word je vervolgens uitgenodigd 
voor een persoonlijk gesprek. 

Cursus EHBO in De Kwakel
De Kwakel - Maandag 13 janua-
ri a.s. wil de EHBO vereniging in 
De Kwakel  weer starten met een 
beginnerscursus EHBO. Dus wilt u 
kunnen ingrijpen als er iets in uw 
directe omgeving gebeurt? Geef 
u dan nog snel op; het kan nog! 
Want of het nu thuis, op het werk, 
op school, onderweg of op de 
(sport)club is, een ongelukje zit 
in een klein hoekje. En dan is het 
toch �jn als u weet wat u wel en 
niet moet doen. In ca. 10 maan-
dagavonden van 20 tot 22 uur 
zullen alle facetten van de eer-

Uithoorn - Bent u geïnteres-
seerd in groepswonen voor ou-
deren? Dan is misschien de ver-
eniging groepswonen van Ou-
deren Uithoorn “Nieuwe Start” 
in Uithoorn iets voor u. Groeps-
wonen is een speciale woon-
vorm voor actieve ouderen van-
af 55 jaar. U woont met ande-
ren in een gebouw van 17 zelf-
standige, sociale huurwonin-

gen en een gemeenschappelij-
ke ruimte. Persoonlijke vrijheid 
en privacy staan bij ons voor-
op, maar soms is een praat-
je of een helpende hand wel-
kom. Kom eens op de ko�e. 
Dat kan dagelijks van 10:30 tot 
11:15 uur in Bilderdijkhof 2 in 
Uithoorn. Voor meer informa-
tie, kom langs of mail ons via  
bilderdijkhof2@gmail.com

Bewonersgroep Nieuwe 
Start zoekt leden

Uithoorn - De politie zoekt ge-
tuigen van een brandstichting op 
de Zijdelveld in Uithoorn. De py-
romaan sloeg toe op dinsdag 24 
december jl. In de vroege och-
tend van 24 december brandde 
er een auto volledig uit op de Zij-
delveld. Uit onderzoek van de po-
litie blijk dat de auto opzettelijk is 

aangestoken en dat is ook op ca-
merabeelden te zien.
De politie roept getuigen op zicht 
te melden. Kunt u meer vertellen 
over het ontstaan van de brand, 
of heeft u iets verdacht gezien in 
de omgeving van het Zijdelveld, 
neem dan contact op met de po-
litie via 0900-8844.

Politie zoekt getuigen

ste hulp worden behandeld. En 
in april zal de cursus dan worden 
afgesloten met een examen vol-
gens de richtlijnen van het Oran-
je Kruis. De cursuslocatie is sport-
vereniging KDO en de cursuskos-
ten bedragen €175,-.  Dit is inclu-
sief cursusmateriaal en examen-
kosten. Vergeet niet te informe-
ren bij uw ziektekostenverzeke-
ring; zij vergoeden vaak (een deel 
van) de kosten. Meer informatie 
of aanmelden? Kijk dan op www.
ehbo-de-kwakel.com  of mail naar 
secretaris@ehbo-de-kwakel.com 

Uithoorn – Op dinsdag 31 de-
cember rond kwart over elf in de 
avond zijn in de Anna Blaman-
laan drie auto’s in vlammen opge-
gaan. Hoe het vuur is ontstaan, is 
vooralsnog onbekend. Mogelijk is 
vuurwerk de oorzaak. De politie 
en de brandweer kregen melding 
dat één auto in de brand stond, 
eenmaal aangehouden was het 
vuur overgeslagen na twee er-

naast geparkeerde wagens. Er 
loopt een onderzoek. Op woens-
dag 1 januari, net in het nieu-
we jaar rond kwart over twaalf, is 
brand gesticht in een bij de Ma-
rijnenlaan geparkeerde Toyota. 
De brandweer heeft het vuur ge-
blust. Voor de brandstichting is 
een 18-jarige man uit Uithoorn 
aangehouden. Het onderzoek is 
nog in volle gang.

Ruiten van 6 auto’s ingeslagen
Uithoorn – Op nieuwjaarsdag 
zijn tussen twaalf uur ’s nachts 
en elf uur in de ochtend van zes 
op het Legmeerplein geparkeer-
de auto’s ruiten ingeslagen. Voor 
zover bekend zijn er geen goe-

deren uit de wagens gestolen. 
Er wordt uitgegaan van vernie-
ling. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.

Aanhouding voor diefstal
Uithoorn – Op donderdag 2 ja-
nuari is tussen half vier en vijf uur 
in de middag een snor�ets gesto-
len uit de Plesmanlaan. Vier da-
gen later, op 6 januari, is de Kim-
ko teruggevonden bij de Monet-

�at. De mogelijke dief, een 15-ja-
rige jongeman uit Uithoorn, is 
hierbij aangehouden. Hij bood 
hevig verzet bij zijn aanhouding 
door de politie. Het onderzoek is 
nog in volle gang.

 norfietsen in beslag genomen
Uithoorn – Op woensdag 1 janu-
ari rond half twaalf in de avond 
zijn door de politie twee snor�et-
sen in beslag genomen. De Piag-
gio’s waren neergezet bij de Ma-
rijnenlaan. Ook zijn twee aan-

houdingen verricht. Een 16-jari-
ge jongeman uit Uithoorn en een 
15-jarige jongeman uit De Kwakel 
worden verdacht van diefstal van 
de snor�etsen. Het onderzoek is 
nog in volle gang.

Aanhouding na ongewenst 
bezoek
Uithoorn – Op woensdag 1 janua-
ri om tien voor twaalf in de avond 
is hulp van de politie gevraagd 
bij een feestje in een woning aan 
de Johan van Oldenbarnevelt-
laan. Ongenode gasten zouden 
zich toegang verschaft hebben en 
vuurwerk in de woonkamer afge-
stoken hebben. De gasten werd 
gevraagd te vertrekken. Eén van 
hen, een 19-jarige man uit De 

Kwakel, weigerde echter het huis 
te verlaten. Bij zijn aanhouding 
door de politie pleegde hij he-
vig verzet. Bij de Kwakelaar werd 
een identiteitskaart aangetro�en, 
die twee weken geleden bij een 
straatroof in Uithoorn weggeno-
men is. Of de 19-jarige ook echt 
betrokken is geweest bij de straat-
roof, is vooralsnog niet bekend. Er 
loopt een onderzoek.

Auto’s in vlammen op

Geef
mij tijd.
Geef

ij tijd.
Geef

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Wereldverbeteraars? 
De oudejaarsconference is een cabaretvoorstelling die speciaal 
wordt gegeven op oudejaarsavond als afsluiting van het jaar. 
Het is uitgegroeid tot een typisch Nederlandse traditie. Een ca-
baretier die het volk meeneemt in een terugblik op het afgelo-
pen jaar, maar vooral de zere vinger legt op alles wat er mis ging 
en beter kan. Kunnen wij daar als inwoners iets mee of moeten 
we gewoon weer een jaar wachten wat er op ons afkomt. Laten 
we het gebeuren en afwachten wat over ons wordt afgeroepen 
van bovenaf. IVI vindt van niet en wil dat wij als inwoners zelf de 
wereld een beetje gaan veranderen. Samen de wereld een beet-
je verbeteren.  

IVI kiest Claudia de Breij
Vroeger had je niet zoveel te kiezen en was er maar één ca-
baretier die de oudejaarsconference mocht doen. Wim Kan, 
Seth Gaaikema, Youp van het Hek, Freek de Jonge, Lebbis en 
Janssen waren in de vorige eeuw de bekende namen. Tegen-
woordige hebben we (gelukkig) veel meer te kiezen en kun-
nen we ook uit verschillende tv zenders en bijbehorende ca-
baretiers kiezen om naar te luisteren. IVI had een voorkeur en 
vond het jaar 2019 door Claudia de Breij wel heel mooi afge-
sloten. 

Verandering 
Naast strijd vormt verandering het kernwoord in Claudia haar 
verhaal. De terugkerende moraal is ‘verandering gaat niet 
vanzelf, je hebt een voorhoede nodig’. Ze vertelt een mooi 
rond verhaal over wereldverbeteraars en verliezers. Ze eert 
haar vader, die zich ooit kandidaat stelde voor de gemeen-
teraad en verloor, maar haar veel bijbracht over rechtvaardig-
heid in een democratie. Op meerdere momenten benadrukt 
zij dat die democratie steeds meer onder vuur is komen te 
liggen. Het is tijd voor verandering. Tijd voor een andere de-
mocratie. 

IVI en de verandering
IVI gelooft ook in de verandering en in dat opzicht zouden 
we samen met de inwoners de wereld wel willen verbeteren. 
Maar de wereld is groot en we houden het graag iets kleiner. 
IVI wil beginnen om samen met de inwoners in De Ronde Ve-
nen iets in beweging te zetten waardoor het allemaal wat leu-
ker gaat worden en we samen zaken gaan oplossen. 
En zoals Claudia aangaf draait de verandering niet om de ter-
reur van de meerderheid, maar om gelijke rechten en respect 
voor iedereen. Gewoon wat meer naar elkaar luisteren en de 
dialoog opzoeken in plaats van altijd de discussie maar aan-
gaan en verdeeldheid zaaien.

Democratie
IVI had het u niet beter kunnen vertellen en maakt dan ook 
graag gebruik van haar reflectie op het democratische ide-
aal wat onder druk staat. We moeten samen het gevecht aan-
gaan om onze vrije samenleving met al zijn positieve elemen-
ten niet om zeep te helpen. Er staan immers essentiële waar-
den op het spel, zoals een goede zorg, woningen voor een 
iedereen, etc. Dat begint met respect, een beetje verdraag-
zaamheid onder elkaar en meedoen. Dan moet er inderdaad 
wel iets veranderen. Daarbij willen wij met IVI best wel de 
voorhoede vormen zonder er op uit te zijn om de titel we-
reldverbeteraars te krijgen. 

Individualisme geen oplossing
We willen dat ook niet alleen gaan doen. Het toverwoord is 
samen. Weg met het individualisme maar veel meer met sa-
menkracht de oplossing zoeken. Het individu moet plaats 
maken voor het collectief dan kom je verder. Zelfredzaam-
heid wordt samenredzaamheid. ‘We’ dat zijn wij met zijn al-
len. Wij zijn IVI. Inwoners Voor Inwoners. 

Inwoners kunnen het verschil maken
Het gaat er dus in beginsel om dat inwoners aanhaken en niet 
afwachten aan de zijlijn om vervolgens af te wachten hoe het 
mis gaat. Inwoners kunnen echt samen het verschil gaan ma-
ken tussen een succesvolle samenleving waar we het samen 
leuk hebben of een samenleving waar het ieder voor zich is. 

De verandering begint in De Ronde Venen 
Zoals gezegd is er een voorhoede nodig om een verandering 
te laten plaatsvinden. Laten wij in De Ronde Venen met IVI sa-
men die voorhoede zijn en laten zien dat wij als inwoners in 
staat zijn om samen met de lokale overheid zaken beter te 
gaan regelen. Laten we het in ieder geval proberen en niet al 
bij voorbaat de handdoek in de ring te gooien of ons KO la-
ten slaan. Laten we samen knokken voor een betere samenle-
ving. Beginnend bij die van De Ronde Venen. De verandering 
begint in het (groene) hart van Nederland. 

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

De Ronde Venen - Op Oude-
jaarsavond heeft Yvette Jan-
maat de fractie en het bestuur 
van de Seniorenpartij DRV via de 
mail laten weten, dat zij de par-
tij gaat verlaten en haar zetel 
meeneemt. Ze geeft aan dat zij 
zich niet meer thuis voelt bij de 
Seniorenpartij: de gang van za-
ken en de keuzes binnen de par-
tij komen volgens haar niet lan-
ger overeen met haar waarden 
en normen en dat zij zich beter 
thuis voelt bij het CDA. Tijdens 
gesprekken in december over 
de toekomst van de partij heeft 
Yvette Janmaat nog haar loyali-
teit naar de partij uitgesproken. 
Het vertrek van haar is daarom 

volkomen onverwacht voor de 
Seniorenpartij. De Seniorenpar-
tij betreurt ten zeerste dat Yvet-
te Janmaat haar zetel meeneemt 
naar het CDA. Zij heeft tijdens 
de verkiezingen niet voldoende 
stemmen behaald om een eigen 
zetel op te eisen.Zij geeft aan dat 
zij zich blijft inspannen voor de 
ouderen, hetgeen ons verheugt. 
Voor dit doel is de Seniorenpar-
tij opgericht en vanzelfsprekend 
blijven wij daar ook volop mee 
bezig. Wij wensen haar het aller-
beste bij het CDA. 

Namens bestuur en
fractie van Seniorenpartij
De Ronde Venen

LEZERSPOST

Yvette Janmaat verlaat
Seniorenpartij DRV

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.

Yvette Janmaat verlaat

Rectifi catie
De Ronde Venen - Fotoworkshop 
De Ronde Venen presenteert vrij-
dag 10 januari a.s.: de kracht van 
het beeld. Een avond met Lars 
Boering, directeur World Press 
Photo. In het bericht hierover in 
de krant van 30 december 2019 
was plaats en tijdstip weggeval-
len. Deze Open Avond van de 
Fotoworkshop De Ronde Venen 
is gepland op: Vrijdag 10 januari 
2020 en start om 20.00 uur in de 
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 
Wilnis. Toegang is gratis. Tevens 
was het onderschrift bij de foto 
van dhr. Lars Boering weggeval-
len. Dit had moeten zijn:

Typisch Nostalgische Filmmiddag
Vinkeveen - Zaterdag 11 januari 
begint de voorverkoop van kaar-
ten voor de Typisch Nostalgische 
Filmmiddag. Deze middag staat 
in het teken van � lmpjes uit Vin-
keveen in de jaren 50, 60 en 70 
van de vorige eeuw, inmiddels 
50 tot 70 jaar geleden. Hoofd-
zakelijk zullen de � lmpjes van 
de erven van Cees Berkelaar aan 
bod komen maar ook van inwo-
ners uit Vinkeveen hebben we 
� lmpjes mogen ontvangen. Cees 
Berkelaar was een Vinkeveense 
amateur� lmer en begon in de ja-
ren vijftig met � lmen en deed dit 
tot zijn overlijden in 1974. Berke-
laar � lmde vaak in en rond Vin-
keveen. Hoeveel � lms hij in to-

taal heeft gemaakt is niet be-
kend. Een onbekend aantal van 
zijn � lms is namelijk nog (ano-
niem) in omloop, dus mocht u...? 
De � lmmiddag vindt plaats in lo-
catie de Morgenster, Herenweg 
153 en de entree is € 2,50 (in-
clusief een kopje ko�  e of thee). 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jum-
bo Vinkeveen en drogisterij De 
Bree. Diverse instanties hebben 
enthousiast gereageerd en hun 
medewerking reeds toegezegd. 
Ook zullen enkele ‘acteurs’ van 
de televisieserie ‘Typisch Vinke-
veen’, van afgelopen zomer, als 
gast aanwezig zijn en van hen 
zullen we horen hoe zij deze se-
rie hebben ervaren.

Auto te water, 
bestuurder spoorloos
De Ronde Venen – Waarschijnlijk 
door de combinatie, dichte mist 
en een borreltje op, is een auto-
mobilist met zijn auto, met in-
zittende, langs de N201 het wa-
ter ingereden. De hulpdiensten 
hadden vanwege de dichte mist 
moeite het ongeval te bereiken. 
De ambulance kwam de inzit-
tenden tegen. Zij wisten echter 
niet zo snel ze moesten wegren-

nen. Wel riepen ze nog dat er nie-
mand meer in de auto zat liepen 
snel weg en wilden alleen mel-
den dat er niemand in de auto 
meer zat. De duikers hebben ech-
ter voor de zekerheid de auto en 
de sloot nog wel gecontroleerd 
maar er werd niemand meer aan-
getro� en. De politie stelt een on-
derzoek in naar de bestuurder en 
andere inzittenden.

Nieuwjaarsconcert 
Viribus Unitis en Dorst
Wilnis – Zaterdag 11 januari 
wordt het nieuwe jaar 2020 muzi-
kaal ingeluid met een leuk Nieuw-
jaarsconcert. Het orkest van Vi-
ribus Unitis en het dweilorkest 
Dorst uit Mijdrecht he� en het 
glas en geven een concert in het 
clubgebouw van VU aan de Pie-
ter Joostenlaan 1 in Wilnis. Aan-
vang van het concert is 20.00 uur. 
Ook in het nieuwe jaar laat het or-
kest van de Ronde Venen Viribus 
Unitis van zich horen. De vereni-
ging opgericht in 1927 heeft af-
gelopen November nog succes-
vol onder goede publieke be-
langstelling een trioconcert ge-
geven met St. Cecilia uit Heems-
kerk en Crescendo uit Voorthui-
zen. In het komende jaar zijn er 
concerten rond 4 en 5 mei in Wil-
nis. Ook zijn er plannen om eind 
van het jaar op concours te gaan. 
Met een leuk en luchtig program-
ma wordt het nieuwe jaar gestart 
met o.a. het swingende Children 
of Sanchez met een solo op bugel 
door emeke Nagtegaal.. Uit Enge-
land komt Pomp and Circumstan-
ce een stuk die je altijd hoort bij 
een Promsconcert. Eternal Vibra-
tions, Merry go round en Fanfa-
re and Flourishes komen ook op 
de lessenaar op het Nieuwjaars-
concert. De muzikale leiding is in 
vertrouwde handen van dirigent 
Ruud Pletting.

Dorst
Muzikanten hebben de naam 
altijd dorst te hebben; zonder 
drank geen klank! Daar heb-
ben ze bij Drumfanfare VIOS in 
Mijdrecht iets op gevonden; het 
is ook mogelijk je muzikale ‘dorst 
te lessen’ in het dweilorkest. Wat 
ooit begon als een clubje muzi-
kanten die het leuk vonden wat 
extra muziek te oefenen, is inmid-
dels uitgegroeid tot een feno-
meen in den lande. Dweilorkest 
DORST brengt met feestelijke 
muziek sfeer tijdens het carnaval, 
bij bruiloften, jubilea, (voetbal)
wedstrijden, etc. Daarnaast be-
zoeken zij ook de diverse dweil-
orkestenfestivals; en niet zonder 
resultaat! DORST: altijd goed voor 
een lekkere ‘dweilpauze’. De ma-
nager van Dweilorkest DORST is 
Frans Helling.

Onder het genot van een glaasje 
bubbels kan iedere bezoeker ge-
nieten in Wilnis van deze feeste-
lijke band. 
Het verenigingsgebouw van Viri-
bus Unitits aan de Pieter Joosten-
laan 1 in Wilnis gaat deze avond 
om 19.30 uur open. Het concert 
begint 20.00 uur. De entree is €5,- 
maar u krijgt hiervoor een kopje 
ko�  e en iets lekkers en een glas 
bubbels om te toasten op het 
Nieuwjaar 2020.

WPP Lars Boering. 
Foto: Rahi Rezvani

Bridgevereniging Mijdrecht 
Mijdrecht - Vorige week  speel-
de Bridgevereniging  Mijdrecht 
haar mooie Kerstbridgedrive. Al-
le paren dezelfde spellen en uit-
eindelijk na een gezellige avond 
konden de winnaars bekend wor-
den gemaakt. Natuurlijk was er 
een prijs voor het beste paar Jo-
pie de Jong & Lenie Koevermans 
66,13%. DE tweede plaats werd 
opgeëist door Chris van der Wilt 
& Carla Steenhuis. Gerda Ruijg-
rok & Agnes kroes namen genoe-
gen met de  derde plaats 55,47%.  
De spellen waren zeer gevarieerd 
wat leidde tot veel verschillen in 

de uitslagen. Frans Leeuwerik& 
Carla Navest speelden een 5har-
ten gedoubleerd spel en maakten 
het contract, Daniel Aartse Tuijn 
& Theo de Cocq van Delwijne de-
den een prachtig bod van 6klave-
ren, dat werd gedoubleerd, maar 
contract werd gemaakt. Alle ove-
rige paren speelden een 3sans-
contract al dan niet met upsla-
gen. In een ander spel deden Jo-
pie de Jong & Lenie Koevermans 
hetzelfde contract met succes..
Veel mooie prikprijzen werden 
door de deelnemers op rond van 
hun scores meegenomen.

Mijdrecht - Donderdag 2 janua-
ri is de tweede ronde van de der-
de competitie gespeeld. Het was 
met middagje wel. De oliebollen 
en het vuurwerk hebben hun in-
vloed doen gelden op het spel 
van een aantal spelers. In de A-
lijn ging het er behoorlijk stevig 
aan toe. Drie paren met 60+ pro-
cent en alle overige net of dik be-
neden de 50%. Pieter Koopmans 
& Toverlaan haalden 63,77%, ge-
volgd door Jan Bunnik & Corrie 
Twaalfhoven 60,87% en Wim en 
Trees Versteeg met 60,14%. Pieter 
Koopmans & Ton Verlaan maakten 
een 3sanscontract met 2 upslagen 
tegenover de paren met 1upslag. 
Bij een van de spellen ging elk bod 
1slag down. In een hartencontract 
maakten alle paren 10 harten sla-
gen maar er was niemand die het 
uitgeboden had. In de B-lijn ging 

Bridgevereniging 
Mijdrecht 

het eer wat rustiger aan toe. Hoe-
wel Ben Ockhuizen & Otto Hoog-
endijk voor vuurwerk zorgden met 
73,44%. Bart Groenevelt & Jan-
nie Koppen pakten 54,69% met 
daar achter Ria Bon & Gerda Bor-
burg met 52,60%. Op een spel 
werd door alle paren 13 slagen ge-
maakt, maar jammer genoeg had 
niemand de 7schoppen uitgebo-
den. Bea van den Heuvel & Carla de 
Goede haalden een mooi 3 schop-
pencontract binnen met 1 upslag. 
Greet Lodder & Yvonne Schutijser 
scoorden een 5klaverencontract. 
In de C-lijn waren Ria Matthies-
sen & Diny de Haas met 70,83% de 
grote winnaars. Lenny van Diemen 
& Hermien Elmoudni kwamen er 
met 60,42% er prima vanaf. Ook 
Ria Versteeg & Bea Verlaan scoor-
den heel goed met 59,03%. Willy 
Klein & Annie Schouten maakten 
een prima 4hartencontract. Ria 
Matthiessen & Diny de Haas boden 
3klaveren en maakten het contract 
met een upslag.
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De Merel organiseert 
zes ballentoernooi
Regio - Er zal weer met zesballen 
gespeeld worden in Café De Me-
rel te Vinkeveen.
Zaterdag 25 januari kunnen er 
nog pogingen gedaan worden 
van 14.00 tot 18.00 uur, waarna 
om 19.30 uur de FINALES starten. 
Dit alles om zeer fraaie prijzen.
Zowel Dames als Heren zijn van 
harte welkom. 
Kader en spelers hoger dan 5 
moyenne kunnen hieraan niet 
meedoen. Geen biljartkunde ver-
eist.

De voorronden start op:
Vrijdag10-24 januari 
van 20.00 tot 23.00 uur.
Zaterdag 11–18-25 januari
van 14.00 tot 18.00 uur.
Zondag 12-29 januari
van 14.00 tot 17.00 uur.

Wat is een zesballentoernooi?
Je speelt met 1 rode en 5 wit-
te ballen. Je stoot steeds met de 
rode bal. De rode bal moet dan 
minstens 2 witte ballen raken. 
Lukt dit, dan levert dat 1 punt op, 
je wacht tot alle ballen stil liggen 

en dan probeer je met de rode 
bal weer minstens 2 witte ballen 
te raken enz. Op deze wijze pro-
beer je een zo veel mogelijk pun-
ten te scoren. Op het moment dat 
je geen of maar 1 witte bal raakt, 
stop je en is je poging voorbij.
Je speelt dus zonder tegenstan-
der. Een poging wil dus zeggen, 
zoveel mogelijk punten scoren 
zonder onderbreking. Elke po-
ging kost €1,20 de �nale pogin-
gen zijn gratis.

Er zijn drie groepen .
A) 75 en 100 car.
B) 35 en 50 car. 
C) 15 en 25 car.

Je hoeft je niet van te voren op te 
geven, je komt gewoon binnen, 
meld je bij de wedstrijdleiding of 
aan de bar en dan gaat alles van-
zelf. Tot ziens op het zesballen 
toernooi en succes toegewenst 
door, Biljartclub De Merel.
Café de Merel - Arkenpark Mur 43 
- 3645 EH Vinkeveen
Tel. 0297-263562 b.g.g. 0297-
264159 of e-mail thcw@xs4all.nl

Open Kampioenschap 
de Kwakel
Regio - Zaterdagmiddag 25 ja-
nuari is het dorpshuis weer het 
strijdtoneel voor de Open Kampi-
oenschap De Kwakel 
(klaverjas & pandoer). Er zal voor 
de 6e keer gestreden worden om 
de Joop van Diemenbokaal.
Deelname kost €3,50. De zaal 
gaat open om 12.30 uur en de 
wedstrijd begint om 13.00 uur.
Op zaterdag 29 februari is er weer 
Marathonkaarten (alleen  klaver-

jassen)  in het dorpshuis. De kos-
ten voor deelname is €10,-. Het 
kaarten duurt van 10.00 uur ’s 
morgens tot 18.00 uur ‘s avonds.
De zaal gaat open om 9.00 uur, 
In verband met de organisatie is 
vóóraf aanmelden noodzakelijk. 
Dit is mogelijk tot 26 februari 
bij  Aad Hogerwerf 0297-567526 
of bij Joke Valentijn 0297-560050.
Adres  dorpshuis: Kerklaan 16 te 
De Kwakel.

Super score bij eerste 
speelavond BVK 2020
Regio - Waar een normaal mens 
het hele jaar door iedereen het 
beste wenst schijnt het op en kort 
na 1 januari van elk jaar daadwer-
kelijk uitgesproken te moeten 
worden en dat gebeurde dus ui-
teraard ook bij de BVK.  
In Dorpshuis De Quakel versche-
nen de meeste van de slechts 35 
paren fris en fruitig aan de aftrap, 
bij een aantal was de zware Kerst-
periode nog niet helemaal ver-
werkt en dat had zijn weerslag op 
de uitslagen.
Er is volop reden deze week te be-
ginnen met de uitslag van de C-
lijn, omdat daar een score werd 
behaald die je heel weinig tegen 
zal komen. Joke en Jan Groene-
veld eindigden de avond met een 
fabeltastische score van 74,25%! 
Susanne Ambagtsheer en Ben 
Terra scoorden een eveneens 
niet misselijke 67,5%, een score 
waarmee je ‘normaal’ �uitend 1e 
wordt. Ook de nummers 3, Mar-
jan en Ben v.d. Broek wisten pri-
ma te scoren: 61,06%.
Dat er in deze lijn van 11 paren 3 
paren ruim onder 40% scoorden 
zal u niet verbazen.
Overigens was de score van Joke 
en Jan geen clubrecord. Op 26 
mei 2016 werd een nog hogere 
score behaald door Ria en Hans 
Broers op de slotdrive van dat 

seizoen. Zij noteerden destijds 
75,24%. Of er ooit nog hoger is 
gescoord is moeilijk te achterha-
len.

B-lijn
In de B-lijn gaven Matty en Kees 
Overwater blijk van hun ambities 
om na deze cyclus direct terug te 
keren naar de A-lijn. Zij werden 
1e met 59,17%. De 2e plaats was 
voor het vers gepromoveerde 
paar Tonny Godefroy - Harrie Ru-
bens met 54,17% en de 3e voor 
de eveneens in  de B lijn terug ge-
keerde Nico Koning - Jan Streng 
met 52,5%. In deze lijn dus wat 
gelijkmatigere scores.
Riet en Joop hadden de oliebol-
len nog niet helemaal verteerd 
en zij sloten dan ook de rij.

A-lijn
In de A-lijn tenslotte 2 uitschie-
ters: Marion en Wim Noom slo-
ten de avond winnend af met 
61,25%. Nel Bakker en Hans Wa-
genvoort volgden hen op de voet 
met 60,42% en dan valt er een 
�ink gat naar de nummers 3, de 
winnaars van de Kerstdrive Nel-
ly Vork en André Verhoef,   met 
50,83%.
Rina en Gerda scoorden nog bijna 
43%, maar dat betekende wel de 
rode lantaarn    

Open Kampioenschap Darten
Regio - Zaterdag 11 januari  2020 
is het dorpshuis in De Kwakel het 
strijdtoneel voor de 18e  Open 
kampioenschap Darten De Kwa-
kel.
Net als voorgaande jaren is het 
een gemengde wedstrijd. Dus 
heren en dames strijden om de-

zelfde titel. Deelname kost €5,-.
De inschrijving start om 12.00 
uur en de wedstrijd begint om 
13.30 uur. Voor meer inlichtingen 
kunt u contact opnemen met Pie-
ter Langelaan: 06-11434716. Het 
adres is:   Dorpshuis ‘De Quakel’, 
Kerklaan 16  te De Kwakel.

AH Jos van den Berg 
sponsor 1 km GeZZinslloop
Regio - Voor alle kinderen t/m 11 
jaar staat de loop over 1 km, als 
GeZZinsloop, ook weer op het 
programma tijdens Uithoorns 
Mooiste-de loop op zondag 26 
januari. GeZZinsloop wil zeggen 
dat ouders of andere familieleden 
met de jonge lopers mee kunnen 
lopen. De organisatie verwacht 
natuurlijk weer dat veel jonge lo-
pers aan de start zullen verschij-
nen voor hun rondje door Leg-
meer/West. Veel pupillen van or-
ganiserende vereniging AKU zul-
len in ieder geval aan de 1 km 
meedoen. De start zal ook nu 
weer zijn op het plein van sport-
park de Randhoorn en vindt om 
10.30u. plaats. We hopen dat er 
natuurlijk ook veel enthousiaste 
mensen langs de kant staan om 
de kinderen aan te moedigen. 
Bij de start/�nish zal er extra aan-
dacht zijn voor het jubileumjaar 
200 jaar Uithoorn.

AH Jos van den Berg 
en goodybag
AH Jos van den Berg is ook dit 
jaar weer afstandssponsor van de 
kinderloop. Hij vindt het gewel-
dig dat zoveel kinderen uit Uit-
hoorn en de Kwakel aan de loop 
meedoen en al zo vroeg kennis-
maken met de loopsport. Jos van 
den Berg zal zelf het startschot 

van de 1 km geven. Alle kinderen 
die de 1 kilometer volbrengen en 
over de �nish komen, krijgen een 
prachtige medaille en als specia-
le verrassing krijgen alle deelne-
mers dit jaar een goodybag met 
waardebonnen van Family, Inter-
sport/Twinsport, een krentenbol 
van bakkerij Westerbos, een stuk 
fruit, etc.
Inschrijven kan vanaf 9.00 uur in 
het clubhuis van de Legmeervo-
gels.

Programma Uithoorns 
Mooiste-de loop
10.15 uur: 
1 kilometer G-run
10.30 uur: 
AH Jos van den Berg 1 kilometer 
GeZZinsloop
11.00 uur:
Van Schie 5 kilometer Loop
11.00 uur: 
Takii 10 kilometer Loop
11.05 uur:
Vakantie Makelaar 10 Engelse 
mijlen

Informatie over de loop is te vin-
den op:
www.uithoornsmooiste.nl

Voorinschrijven op de afstanden 
5 km, 10 km en 10 Engelse Mijlen 
kan via www.inschrijven.nl.

Pupillen IJsclub Nooit Gedacht
Goed in Eindhoven
Regio - Afgelopen zaterdag 4 ja-
nuari heeft een aantal pupillen 
van IJsclub Nooit Gedacht mee-
gedaan aan een schaatstoernooi 
van IJCE (IJsclub Eindhoven). Van 
iedere categorie (pupil A, B en C) 
werd een klassement opgemaakt, 
voor zowel jongens als meisjes en 
waren er mooie prijzen te win-
nen. Ook werd er een totaalklas-
sement opgemaakt.
IJsclub Nooit Gedacht behaald in 
het totaalklassement een knappe 
vierde plek, helaas net naast het 
podium. Op individueel niveau 
waren er wel podiumplekken. 
Bij de meisjes pupillen C behaal-
de Mariël Mur uit Mijdrecht een 
knappe 1e plaats door zowel de 
100 meter (14,23) als de 300 me-
ter (36,22) te winnen. Op de 300 
meter was dit een persoonlijk re-
cord. Ook bij de jongens pupil-
len B was er een 1e plaats. Philip 
Wolvers uit Mijdrecht won de 500 
meter (54,15) en legde beslag op 

de tweede plek op de 300 meter 
(33,84). Twee persoonlijke records 
en goed genoeg voor de over-
winning. Maaike van Blokland uit 
De Hoef werd bij de meisjes pu-
pillen B derde en stond dus nog 
net op het podium. Ook Maaike 
deed dat in twee persoonlijke re-
cords; op de 100 meter (38,24) en 
de 500 meter (1.02,44).
Namens Nooit Gedacht deden 
ook Martin den Boer (jongens pu-
pillen C), Julia Clerc (meisjes pu-
pillen A) en Sander van Dijk (jon-
gens pupillen A) mee. Geen po-
diumplekken voor hen, maar wel 
hebben ze alle drie hun persoon-
lijke records aangescherpt.
De volgende wedstrijd zal de �-
nale zijn van de pupillencompe-
titie op de thuisbaan in Amster-
dam, de Jaap Edenbaan.
Deze �nale is op 19 januari en 
daarbij zullen ook de andere pu-
pillen van Nooit Gedacht van de 
partij zijn.

UWTC start 2020 met 
mooie uitslagen
Regio - Zaterdag 4 januari de-
den weer diverse UWTC leden 
mee aan de veldrit in Sint-Mi-
chielsgestel. Bij de amateurs gin-
gen Tommy en Bart als eerste het 
veld in. Bart liet bewust een gaat-
je vallen, zodat Tommy een kleine 
voorsprong op het complete veld 
kon nemen, en dat deed Tommy 
perfect. En zo leek het lang dat 
Tommy de winst zou gaan grij-
pen, totdat zo’n drie rondjes voor 
het einde van de wedstrijd Tom-
my voor de zoveelste keer dit sei-
zoen te maken kreeg met pech. 
Een afgelopen ketting zorgde 
voor veel vertraging voor hij weer 
verder kon. Weg voorsprong, weg 
winst...
Bart heeft nog nooit lekker gere-
den in Sint-Michielsgestel en ook 
dit jaar had hij hier weer geen 
goede dag, toch een 3e plaats. 
Tommy knokte zich terug naar de 
4e stek. Menno werd 16e, Bas 18e 
en Ian 37e. Nu maar hopen dat de 
mannen volgende week bij het 
NK wel het materiaal heel hou-
den, want met alle behaalde po-
diumplaatsen van dit cyclocross 
seizoen zijn de verwachtingen 
hoog gespannen! 
Lorena Wiebes reed bij de dames 
ook lang in kansrijke positie. Maar 
een paar foutjes zorgde ervoor 
dat ze genoegen moest nemen 
met de 5e plaats. Elleke werd 13e.

Vroeg
Zondag 5 januari moesten de 
UWTC leden vroeg uit de veren 
voor de wedstrijd in ’s Heeren-
berg, op de grens tegen Duits-
land. Als eerste mochten de ju-
nioren van start met daarbij Sven 
Buskermolen. Sven reed pri-
ma mee in de middenmoot en 
kreeg nog problemen toen hij 
op zijn derailleur was gevallen 
en deze hierdoor niet meer he-
lemaal recht stond. Met wat min-
der schakelmogelijkheden reed 
hij de wedstrijd toch uit. Zijn 11e  
plaats leverde zodoende nog een 
mooi aantal punten voor het re-
gelmatigheidsklassement op. 
Hierna konden de amateurs aan 
hun wedstrijd beginnen. Tommy 
kreeg gedurende de wedstrijd 
steeds meer last van zijn rug en 
besloot uit de wedstrijd te stap-
pen en zijn rug te sparen voor het 
NK. Bart reed ondertussen samen 
met 2 andere renners aan de lei-
ding in de wedstrijd. In de laat-
ste ronde wist hij bij deze ren-
ners weg te rijden. Met wederom 
een solo zege een mooie opste-
ker voor Bart voor het NK van vol-
gende week in Rucphen. Bas ein-
digde vlak achter ex profrenner 

Erik Dekker op de 6e plaats en Ian 
werd 21e. 

Finale clubcross 
competitie (5 jan.)
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Jim v 
Vliet, 3 Lars Wiebes
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Peter 
Wiebes, 3 Maarten de Jong, 4 Ro-
bert Wiebes, 5 Bart v Montfoort, 6 
Rene Wiebes, 7 Wil Gieling, 8 Leen 
Blom, 9 Gijs Kostman
nieuwelingen: 1 Lars Hopman
jeugd-11-12 jaar: 1 Jari Busker-
molen, 2 Nees Wahlen, 3 Sophie 
Mastenbroek
jeugd 13-14 jaar: 1 Sem Amelink

De renners die aan genoeg com-
petitie wedstrijden hadden mee-
gedaan kregen nog een eindprijs.
Eindstand:
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Jim v 
Vliet, 3 Lars Wiebes
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maarten 
de Jong, 3 Robert Wiebes, 4 Pe-
ter Wiebes, 5 Rene Wiebes, 6 Bart 
v Montfoort, 7 Wil Gieling, 8 Leen 
Blom, 9 Gijs Kostman
Jeugd: 1 Sophie Mastenbroek

Nieuwjaarsreceptie
Zondagmiddag was het een ge-
zellige drukte in het clubhuis van 
UWTC tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie. De  Kampioenen van 2019 
werden gehuldigd: Bart van Bem-
melen (bmx), Lorena Wiebes, Jet-
ze Plat en Tim de Vries. Bart, Lore-
na en Jetze waren aanwezig om 
een mooi boeket in ontvangst te 
nemen van algemeen voorzitter 
Gerard van Veen. Tim is op trai-
ningskamp en was toch even ‘live’ 
in de kantine via een mooie vi-
deoboodschap. 

NK en nog meer
Het weekend van 11-12 janua-
ri is er geen wedstrijd bij UWTC. 
We verwachten wel een UWTC 
supportersploeg bij het NK veld-
rijden in Rucphen om de UWTC 
deelnemers aan te moedigen. 
Zondag 19 januari kan iedereen 
nog één keer knallen bij UWTC. 
Dan   wordt er gestreden om 
het  Open Kampioenschap van 
Uithoorn.

Successen voor Lorena bij 
het NK baanwielrennen
Lorena Wiebes is deze winter zo-
wel in het veld als op de baan in 
actie te zien. Bij het NK duur en 
sprint in Alkmaar heeft ze mooie 
prestaties neergezet. Vrijdag 27 
december werd ze derde bij de 
keirin en zaterdag 28 december 
werd ze Nederlands Kampioen 
op de scratch. 



Uithoorn - Op zaterdagavond 11 
januari organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige bingo-
avond in het KNA gebouw Leg-
meerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
ze beginnen om 20.00 uur Op de-

ze avond kunt u weer vele mooie 
prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van de bekende enve-
loppen. Of in elke ronde een tas 
met boodschappen, ons groente 
winkeltje en nog veel meer leu-
ke prijzen De opbrengst van de-
ze avond is bestemd voor klein-
schalig ontwikkelingswerk in Ka-
meroun en Pakistan
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KDO strikt 30-jarige Mark Wietsma 
als nieuwe hoofdtrainer
De Kwakel - Nadat begin decem-
ber jl. bekend werd dat KDO en 
Raymond de Jong na dit seizoen, 
na negen jaar, uit elkaar gaan, is 
de Kwakelse selectie proactief op 
zoek gegaan naar een geschikte 
opvolger. Onder leiding van tech-
nisch coördinator Maurice Bartels 
is de selectieprocedure zorgvul-
dig opgestart. Meerdere serieuze 
kandidaten meldden zich in snel-
treinvaart bij de Kwakelse twee-
deklasser. Uiteindelijk waren zo-
wel de technische staf als een af-
vaardiging van spelers overtuigd 
van de kwaliteiten van de jonge 
en ambitieuze Mark Wietsma.

Geen onbekende
Voor velen zal Mark Wietsma een 
onbekende naam zijn, daarom 
stellen wij Mark graag aan jullie 
voor. Mark Wietsma is 30 jaar oud, 
woont samen met zijn vriendin en 
zoontje van 1 in het centrum van 

Utrecht. In het dagelijkse leven 
is Mark sportdocent op de MBO-
opleiding ‘sport en bewegen’ in 
Hilversum. Vanaf zijn 18e is hij in 
aanraking gekomen met het trai-
nersvak bij de jeugd van Zuidvo-
gels en Huizen. Zo was Mark o.a. 
in het seizoen 2011-2012 trainer 
van de B1 van Huizen, welke op 
dat moment in de 2e divisie actief 
was. Vanaf het seizoen 2014-2015 
werd de leergierige Mark aange-
steld als trainer van de A1 van Ar-
gon. Eveneens was hij assistent-
trainer van het eerste elftal. Drie 
seizoenen heeft hij beide func-
ties succesvol bekleed en werk-
te toen ook samen met KDO-spe-
ler Jesse Stange en de KDO-lei-
der Johan Stange. Na zijn perio-
de bij Argon is Mark één seizoen 
actief geweest bij Legmeervo-
gels als trainer van de J019-1 en 
als assistent van het eerste elftal. 
Op dit moment is Mark, voor het 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 19 de-
cember vond de laatste klaverjas-
avond van dit jaar in de Schutse 
plaats waaraan door 47 enthou-
siaste liefhebbers werd deelge-
nomen. De overwinning ging de-
ze avond naar Krijn Voorn met 
een totaal van 7265 punten. Als 
tweede viel net als vorige week 
wederom Cor de Beer in de prij-
zen. Zijn totaal totaal bedroeg 
deze keer 7131 punten. Hans 
Heere wist met 7098 punten be-
slag te leggen op de derde prijs. 
Dan de poedelprijs. Deze kwam 
deze avond met 5242 punten in 
het bezit van Tineke de Munk. Als 
troost zal haar hiervoor dan ook 
op de eerstvolgende kaartavond 
een �esje wijn van uitzonderlijke 
kwaliteit worden uitgereikt.

De marsenprijzen 
De door DUOplant prachtig ver-

zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Gerard Com-
pier, Klaas Post, Herman de Jong 
en Johan Zeldenthuis terwijl de 
cadeaubonnen, eveneens te be-
steden bij DUOplant, gewonnen 
werden door Kees de Kuiper, Joke 
Veenhof, Corrie Compier en Jan 
de Kuijer.
De overheerlijke �essen wijn 
kwamen deze avond in het be-
zit van Dora van der Steen, Hans 
Heere, Ploon Slof en Fred Witsel. 
Alle winnaars van harte gefelici-
teerd. Verder ging niemand met 
lege handen naar huis. Alle deel-
nemers werden namelijk getrak-
teerd op een plant en een tas met 
lekkernijen. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 9 januari 2020 in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur. 

Oliebollentoernooi 
geslaagd festijn
Uithoorn - De organisatie van 
het oliebollenklaverjastoernooi 
gehouden bij Legmeervogels kan 
voor het jaar 2019 opschrijven 
dat het weer een heel goed geor-
ganiseerd en geslaagd toernooi 
is geweest. Met een opkomst van 
ruim 80 deelnemers kan dit ook 
niet weersproken worden. De 80 
deelnemers hebben 3 ronden ge-
speeld. Na de 3e ronde was er een 
kleine tombola met leuke prijzen. 
Tijdens de tombola is de organi-
satie aan het tellen geslagen om 
de winnaars te bepalen. Na lang, 
heel lang tellen is de winnaar ge-
worden van het oliebollenklaver-
jastoernooi 2019 Terry Vernooij 
met 5796 punten. De 2e plaats 
was voor Hein Nieuwendijk met 
slechts 10 punten minder als de 
winnaar Hein Nieuwendijk be-
haalde 5786 punten. Daar weer 
vlak achter met 5781 punten is 
als 3e geëindigd Arie Bon. De 4e 
plaats met 5691 punten is ge-

gaan naar Gijs Brozius. En de 5e 
plaats met 5524 is in bezit geko-
men van Egbert Verkerk. Naast de 
winnaars was er een verliezer de-
ze middag en dit is geworden Ben 
de Groot met maar 2969 punten. 

Oliebollen
Naast het klaverjassen was er ook 
oliebollenvoetbaltoernooi. Hier 
was de opkomst teleurstellend. 
Zo teleurstellend dat de opge-
komen spelers er een onderling 
parijtje voetbal van hebben ge-
maakt. Ondanks de zeer geringe 
opkomst was het onderling best 
gezellig. Na a�oop was er voor de 
deelnemers aan het oliebollen-
voetbaltoernooi een kop warme 
chocolademelk met slagroom. 
De eerste volgende klaverjas-
avond bij Legmeervogels is op 
vrijdag 31 januari 2020. Aanvang 
deze avond is dan om 19.59 uur. 
Ook dan mag u weer doorrijden 
met uw auto als u dit wilt. 

Geslaagde sport en spel 
instuif bij KDO D.A.G.
De Kwakel - Op vrijdag 3-1-2020 
was er in de beide sporthallen 
van KDO aan de Vuurlijn in De 
Kwakel weer een sport en spel in-
stuif voor de jeugd.
Om 10.00 uur mochten de kin-
deren naar binnen. In de grote 
sporthal stonden allerlei turntoe-
stellen klaar om gebruikt te wor-
den. Er was een aparte hoek in-
gericht voor de kinderen van-
af 2 jaar.De peuters en kleuters 
konden daar kennis maken met 
meerdere attributen die tijdens 
de lessen van het nijntje beweeg-
diploma worden gebruikt. Nijn-
tje liep ook nog paar keer door 
de zaal om kinderen een boxje of 
handje te geven. 
Bij KDO D.A.G. is er op maandag-
middag van 14.45 uur tot 15.30 
uur peutergym voor kinderen 2,3 
of 4 jaar en op woensdagmiddag 
kleutergym voor kinderen van-
af 4 jaar. De lessen worden gege-
ven door een gediplomeerde do-
centes, die speciaal hiervoor een 
extra cursus voor de lesmethode 
van het Nijntje beweegdiploma 
hebben gevolgd. We hebben nog 

wat ruimte voor nieuwe kinde-
ren. Voor € 52,00 kunnen de peu-
ters en kleuters tot eind juni naar 
hartenlust bewegen.
In de rest van de grote zaal wer-
den de toestellen door de wat 
grotere kinderen uitgeprobeerd. 
We hebben meerdere radslagen 
en overslagen gezien op de tum-
blingbaan. De mooiste kwamen 
natuurlijk van de kinderen die al 
op maandagmiddag turnen bij 
KDO.
In de kleine zaal werden aller-
lei balspelen gedaan. Iedereen 
die even lekker wilde rennen kon 
daar zich heerlijk uitleven. 2 keer 
was er een pauze voor de bal-
spelen maar werd er een work-
shop dansen gegeven. Noëlla on-
ze nieuwe dancedocente zette 
de spiegels klaar voor een ech-
te dansles die met enthousiasme 
werd ontvangen. Leuk om te zien 
dat niet alleen de meisjes maar 
zeker ook de jongens goed mee-
deden.

Kienen

Start salsalessen bij Colijn
Uithoorn - Vanaf zondag 12 janu-
ari start er weer een nieuwe cy-
clus van 15 lessen voor beginners 
en gevorderden o.l.v. Stephen 
Cassidy van Salsa Sirena. De eer-
ste les is een open les; iedereen 
die nog niet bij ons danst en die 
belangstelling heeft is van harte 
welkom om vrijblijvend mee te 
doen. Daarna beslis je of je mee 
blijft doen of niet.
De lessen zijn leuk en gezellig; er 
wordt gelet op techniek en een 
goede opbouw van de les maar 
de gezelligheid mag zeker niet 
ontbreken. Na de les is er nog ge-
legenheid om te borrelen en te 
babbelen. Begin het jaar goed 
met qualitytime voor jou en je 
partner! Salsalessen zijn leuk en 
ontspannend. Er zijn beperk-
te mogelijkheden voor dames 
alleen. Wanneer je belangstel-
ling hebt, kom dan gewoon naar 
de eerste les dan kunnen we kij-
ken wat we voor je kunnen doen. 
We kunnen helaas geen garan-
tie geven dat we een mannelijke 
partner voor je hebben maar we 
gaan ons best doen. Mannen al-
leen: komt allen, jullie zijn erg ge-
wenst!! �
Daarnaast kun je ook salsafees-
ten gaan bezoeken als je wat les-

sen hebt gehad, dit zijn heerlijke, 
feestelijke avonden, een prima 
aanvulling op een gezellig week-
end.
Er zijn op de zondag 3 groepen: 
intermediate 2, beginners 1 en 
beginners 2. Kijk voor meer in-
formatie en inschrijven op de si-
te: www.dansenpartycentrumco-
lijn.nl.

VDO start Yin yoga in de 
Bovenboog!
Uithoorn - Met ingang van 9 ja-
nuari start VDO Sport met nieuwe 
lessen Yin Yoga op donderdag-
avond. Eerder dit seizoen ging er 
al een groep op maandagavond 
van start.
Yin Yoga is een yogastijl die ge-
richt is op diepe ontspanning en 
mindfulness. Het verbetert de 
mobiliteit en de soepelheid van 
het bindweefsel. In deze drukke 
en gehaaste tijd, blijkt dat steeds 
meer mensen behoefte hebben 
aan ontspanning. Yin Yoga kan 
daarbij helpen. Doordat de hou-
dingen lang worden aangehou-
den met ontspannen spieren, kun 
je de aandacht naar binnen rich-
ten. Yin Yoga is niet prestatiege-
richt. De houdingen zijn zo ont-
wikkeld dat iedereen binnen zijn 
eigen grenzen kan werken.

De lessen duren een uur en wor-
den afgesloten met een kleine 
meditatie of mindfulnessoefe-
ning.
De yogahoudingen worden enke-
le minuten aangehouden waarbij 
je werkt met ontspannen spie-
ren. Bij Yin Yoga richt je de ener-
gie naar binnen, naar het zijn in 
plaats van naar het doen.
De lessen worden gegeven op 
donderdagavond van 20.30 tot 
21.30 uur in de gymnastiekzaal 
van de Bovenboog aan de Prinses 
Christinalaan. Wil je meedoen?
Meld je aan voor een gratis proef-
les via info@vdosport.nl of kom 
gewoon langs in de gymzaal. 
Meer informatie over deze en an-
dere lessen van VDO Sport vind 
je op onze website www.vdos-
port.nl

tweede seizoen op rij, assistent-
trainer van eersteklasser Roda’46 
in Leusden. Daarnaast is hij assi-
stent-trainer van J016-1 bij eredi-
visieclub Sparta. Tot slot hoopt hij 
in mei 2020 zijn TC1 UEFA A diplo-
ma af te ronden, waarna hij zelfs 
een tweededivisieclub zou mo-
gen gaan trainen.

Op eigen benen
Mark Wietsma zal in De Kwa-
kel voor het eerst op eigen be-
nen staan als hoofdtrainer van 
een eerste elftal. KDO wil Mark 
de kans geven om zich verder te 
ontwikkelen als trainer en is en-
thousiast over zijn gestructureer-
de en vernieuwende (o.a. digitali-
sering door videomateriaal te ge-
bruiken) manier van coachen. Hij 
wil de selectie planmatig training 
gaan geven, waardoor spelers zo-
wel individueel en als team tac-
tisch en fysiek ontwikkeld wor-

den. Mark hecht veel waarde aan 
de samenwerking tussen de staf 
en de spelers, waarbij ieder per-
soon geaccepteerd en ingezet 
wordt op zijn kwaliteiten. Boven-
dien heeft hij oog voor het ple-
zier en is hij aangenaam verrast 
over de positieve energie vanuit 
de spelersgroep tijdens zijn solli-
citatiegesprek.

Kersttoernooi bij BV De Kwakel
De Kwakel - Traditiegetrouw or-
ganiseert de activiteitencom-
missie elk jaar weer een gezellig 
Kersttoernooi. Deze keer was het 
thema ROOD. Dit jaar viel de laat-
ste maandag voor de kerst heel 
gunstig in de Kerstvakantie en 
maandagavond de 23e was het 
dan ook al snel gezellig druk in de 
KDO-hal. 
Uit de box schalde het ene kerst-
liedje na het andere, wat de kerst-
sfeer in de zaal erg verhoogde. 
Met vele handjes werden de net-

ten ook nog versierd met kerst-
slingers en zo konden we al snel 
beginnen met de onderlinge 
wedstrijdjes. Via het trekken van 
kaarten werd je ingedeeld op de 
juiste baan en zo ontstonden ver-
rassende combi’s tussen jeugd en 
senioren, wat ook de bedoeling is 
van dit toernooitje.
Inmiddels is het ook traditie dat 
René de Jong in de pauze klaar 
staat met warme chocomelk en 
glühwein. Samen met lekkere 
meringues, kerstkransjes, choco-

laatjes en andere lekkernijen is er 
dan ook even de ruimte voor een 
gezellige babbel met elkaar. Voor 
de jongste jeugd was het dan 
hoog tijd om weer naar huis te 
gaan; de oudere jeugd heeft het 
de senioren daarna nog soms aar-
dig lastig gemaakt.
Het toernooi kende verder geen 
winnaars en dus ook geen verlie-
zers ;-) en na a�oop hebben we in 
de kantine onder het genot van 
een drankje iedereen gezellige 
Kerstdagen toegewenst.

Uithoorn - Het nieuwe jaar be-
gint traditioneel voor tafelten-
nisvereniging V.D.O met de alge-
mene clubkampioenschappen. 
De titel ging tot zijn eigen ver-
rassing naar de als 3e geplaatste 
Victor van der Most. Martijn van 
Dijk, winnaar in 2018 en als 1e ge-
plaatst, versloeg in de kwart�nale 
zijn teamgenoot Leon Braacx en 
door de winst van Victor van der 
Most tegen Rob Wouters zouden 

de twee vrienden elkaar tre�en 
in de halve �nale. De andere hal-
ve �nale ging tussen titelverdedi-
ger Richard Vos en Dion Slegt. De 
eerste halve �nale tussen Martijn 
en Victor was een ware slijtage-
slag waarbij Victor verrassend aan 
het langste eind trok met een 3-2 
overwinning. Richard wist Dion 
met 3-1 te verslaan. De troost�na-
le was een waar spektakel waar-
bij Martijn de derde plek wist vei-

V.D.O. Tafeltennis
Victor van der Most 
clubkampioen lig te stellen met een 3-2 overwin-

ning. De �nale werd een tactisch 
spel waarbij Victor op alle plan-
nen van Richard een antwoord 
had en kroonde zichzelf daarmee, 
tot zijn eigen verbazing, tot club-
kampioen voor 2020. De com-
petitie voor het gepromoveerde 
V.D.O. 1 begint op 24 januari met 
een uitwedstrijd tegen het lastige 
Tempo-Team uit Amsterdam. De 
eerste thuiswedstrijd is 31 janua-
ri om 20:00 tegen Stede Broec in 
de zaal van de Springschans/Ka-
juit in de Meerwijk.






