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Ter aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een

(allround) timmerman
Als (allround) timmerman werk je op verschillende projecten. 
Dit betekent afwisseling van werkzaamheden, zowel grote als 
kleine verbouwingen. Maar ook bouwen wij vrijstaande woningen.

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV is een bedrijf dat reeds generaties 
lang bestaat. Wij bestaan uit een klein team met gemotiveerde werknemers.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag een gesprek, twijfel niet en neem 
contact op met Johan van Scheppingen, telefoonnummer 0297-281369 
of mail naar johan@scheppingenbouw.nl

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV
Bozenhoven 135
3641 AE Mijdrecht
www.scheppingenbouw.nl

zaterdag 18 en zondag 19 september 2021
20 locaties -  openingsti jden 12-17  uur
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Open Monumentendag met record 
aantal monumenten!
Op zaterdag 11 september is het 
Open Monumentendag in onze 
gemeente. Er doen dit jaar maar liefst 
tien monumenten mee en dat is een 
record. Daar ben ik trots op. Ook 
wordt de opening van deze monu-
mentendag speciaal. Ik reik dan 
namelijk de allereerste schildjes uit 
aan eigenaren van onze gemeente-
lijke monumenten. De schildjes 
kunnen aan het pand bevestigd 
worden, zodat iedereen die er voorbij 
komt, weet dat het een gemeentelijk 
monument is. Het eerste schildje zal 

ik op 11 september uitreiken aan de 
plaatsvervangend directeur van 
vereniging Hendrick de Keyser, die 
zich inzet voor het behoud van archi-
tectonisch of historisch belangrijke 
gebouwen en hun interieur. Zij zijn 
de eigenaar van het pand aan de 
Thamerlaan 14 in Uithoorn. Dat is 
ontworpen door de beroemde archi-
tect Michel de Klerk van de Amster-
damse School. Vereniging Hendrick 
de Keyser heeft het aangekocht en 
zo gered van sloop. Ik ben daar 
onlangs op bezoek geweest en ben 
onder de indruk hoe het daar opge-
knapt wordt. De bedoeling is dat in 

de komende tijd alle eigenaren van 
gemeentelijke monumenten een 
schildje krijgen. Ik hoop dat er veel 
animo is voor de aankomende Monu-
mentendag. Het is een prachtige 
gelegenheid om eens binnen te 
kijken bij bijvoorbeeld Thamerlaan 
14. Maar ook is de Genieloods bij het 
Fort aan de Drecht weer geopend. 
Vorig jaar zijn daar veel bezoekers op 
af gekomen. Kort daarna is het gere-
noveerd. Een mooie kans om te 
kijken hoe het geworden is! 
Bij elk deelnemend monument ligt 
een folder. Deze folder ligt vanaf 
deze week ook op het gemeentehuis. 
Ik wens iedereen heel veel plezier 
met het bewonderen van onze 
schatten!

Pieter Heiliegers, burgemeester 
van de gemeente Uithoorn

Nadat de gemeenteraad vorig jaar onze cultuurnota aangenomen heeft, 
staat er veel te gebeuren op dat gebied. Ik vind het belangrijk om u hier-
over op de hoogte te houden. Onder de noemer “De schatten van 
Uithoorn/De Kwakel” zal ik u via deze krant iedere maand een ‘kunst en 
cultuur-update’ geven.

De schatten van Uithoorn en De Kwakel

De Kwakel - Vrijdag 27 augustus 
werd de Buurtkamer in De Kwakel 
verrast met een bezoek van Burge-
meester Heiliegers. De vrijwilligers 
van de Buurtkamer wisten natuurlijk 
dat de Burgemeester zou komen, 
maar hadden het niet de week 
ervoor al gemeld. De Burgemeester 
viel met zijn neus in de spreekwoor-
delijke boter, want er was gebak 
omdat iemand trakteerde omdat hij 
jarig was geweest.
Allereerst werd het woord gericht tot 
de gastengroep als geheel, waarin 
benadrukt werd hoe een prachtig 
oud dorp De Kwakel is, de Burge-
meester kan dat als inwoner ook 

beamen, en dat het daarom ook heel 
mooi is dat de verbinding van de 
kassen en kwekerijen met het 
grotere geheel van de gemeente 
Uithoorn tot uiting komt in het 
wapen van de gemeente Uithoorn en 
de ambtsketting, waarin een roos 
staat afgebeeld. Daarna schoof de 
Burgemeester op meerdere plekken 
aan tafel aan om een gesprekje aan 
te knopen, wat door iedereen buiten-
gewoon gewaardeerd werd. Er werd 
gezellig gelachen, er werden wat 
moeilijkere vraagstukken besproken, 
voor iedereen was er een luisterend 
oor, een heel belangrijk onderdeel 
van het eerste burgerschap. 

Buurtkamer wordt verrast met 
bezoekje Burgemeester

Geen krant? 0251-674433
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VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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: 31.650

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Uithoorn - Zondag is de tweede en 
helaas ook alweer de laatste openstel-
ling van Tuin Bram de Groote van dit 
jaar. Op 5 september kunt u nog 
komen genieten van alles wat groeit 
en bloeit in de tuin. De herfst is nog 
niet echt ingetreden en er zijn nog 
volop zomerbloeiers, zoals Canadese 
guldenroede, herfstaster, kattenstaart, 
zeepkruid.  Ook zijn er veel planten 
met vruchten en zaden en dat heeft 
zeker ook zijn charme. De oevers van 
de vijver en de sloot zijn gebaggerd. 
De vrijwilligers zijn druk bezig met 
het schonen van de oevers en we 

verzamelen zaden om ook volgend 
jaar weer verzekerd te zijn van een 
bloemrijke tuin. De kal�es groeien 
intussen als kool. Ze gebruiken bij een 
regenbui graag het schapenhok om 
te schuilen, maar voor een handje 
biks komen ze graag naar het hek. 
 
Ga je mee?
Zondag 5 september, 13:00-16.00 uur
Locatie: Elzenlaan 27 in Uithoorn, op 
de hoek van de Boterdijk en Elzen-
laan. Toegang is gratis. Verdere infor-
matie en reserveren via  
www.gaatumee.nl 

Open Dag Tuin Bram de Groote

Snuffel- en 
boekenmarkt
Ronde Venen - Op zaterdag 
4september organiseert de R.K. 
Geloofs-gemeenschap van Mijdrecht/
Wilnis tussen 10.00 en 15.00 uur een 
snuffel- en boekenmarkt. Op het 
plein voor de kerk vindt u speelgoed, 
serviesgoed, potten en pannen, 
elektrische spullen en prullaria van 
velerlei aard. Voor de muziekliefhebber 
is er een muziekhoek. Tal van 
vrijwilligers zorgen voor koffie, thee, 
limonade, cake en tosti’s. In het portaal 
van de kerk is een gevarieerd aanbod 
van religieuze artikelen waaronder 
kaarsen, beelden en crucifixen, en in 
de kerk kunt u een keuze maken uit 
een groot aanbod van boeken. De 
opbrengst van de markt komt ten 
goede aan het Orgelfonds, bestemd 
voor de restauratie van ons mooie 
Maarschalkerweerd orgel. 

Feestmaand: 30 jaar 
winkelcentrum Amstelplein

LEZERSPOST

Er is in Uithoorn een mooi hondenlosloopgebied ter hoogte van de 
Thamerweg. Pal naast het industrieterrein. Ik kom daar al jaren met mijn 
hond. Gisteren zag ik twee stokken liggen in het gras en gebruikte die om 
te gooien zodat mijn hond daar lekker achteraan kon rennen. Toen ik de 
stokken nogmaals wilde gooien merkte ik op dat er aan de uiteinden 
twee spijkers zaten met uitgestoken punten.  Ik heb toen gelijk die 
stokken weggegooid op een plek waar honden niet bij kunnen.  Later 
vond ik in datzelfde gebied vier andere mooie stokken om mee te gooien. 
In drie daarvan bleken ook spijkers te zitten. Ik had er eigenlijk even een 
fotootje van moeten maken maar ik was toen meer bezig om te zorgen 
dat die stokken ver buiten het bereik van honden zouden komen. Graag 
maak ik hondenbezitters hierop attent. Pas op met zomaar stokken te 
gebruiken, het kan voor de hond gevaarlijk zijn.
  
Tom Mulder uit Uithoorn

Hondenbezitters opgelet

Regio - Wie aan het eind van de 
vakantie nog een leuk uitje zoekt 
voor het hele gezin, kan op zaterdag 
4 en zondag 5 september terecht in 
Stoomgemaal Halfweg. Dit oudste en 
grootste nog werkende scheprad-
stoomgemaal ter wereld is dan van 
11.30 tot 16.30 uur open voor publiek 
en draait onder stoom. Proef op deze 
dagen de unieke sfeer van een 
stoomgemaal dat nog precies zo 
werkt als in de tijd toen er nog geen 
elektriciteit was: met stokers die 
kolen op het vuur scheppen, hete 
stoom, de geur van smeerolie, een 
stampende stoommachine en brui-
send water dat wordt voortgestuwd 
door zes enorme schepraderen. 

Waterbeheer
In Stoomgemaal Halfweg speelt zich 
het waterbeheer van weleer af. Jong 
en oud kunnen er aan de weet 
komen welke belangrijke rol stoom 
vroeger speelde en hoe nauw het 
gemaal verbonden was met de 
geschiedenis van Haarlemmermeer. 
Voor kinderen is een bezoek aan het 
gemaal ook een onvergetelijke erva-

ring. Naast de grote stoommachine 
zijn er draaiende modelstoomma-
chines, een smid die gloedvol vertelt 
over vuur en ijzer en ze ook de 
smeedhamer laat hanteren, en vrijwil-
ligers die alles over stoom, de tech-
niek en de historie van het stoomge-
maal weten en graag uitleg geven en 
vragen beantwoorden.

Gratis audiotour
Er is ook een gratis audiotour 
beschikbaar die via een QR-code kan 
worden gedownload op de eigen 
smartphone. Voor wie geen smart-
phone heeft, is er een papieren versie 
beschikbaar. De toegangsprijzen 
bedragen op 3 en 4 september voor 
volwassenen €8,- en voor kinderen (7 
t/m 17 jaar) €4,-. De Museumkaart is 
niet geldig.

RIVM-regels
Stoomgemaal Halfweg houdt zich 
aan de geldende RIVM-regels. Als het 
te druk is, kan het zijn dat u even 
moet wachten om naar binnen te 
gaan of in het gemaal verder te 
lopen.

Eindig je vakantie met bezoek 
aan Stoomgemaal Halfweg

Uithoorn - Wist u dat winkelcentrum 
Amstelplein deze maand alweer 30 
jaar bestaat? Dat wordt gevierd! Het 
winkelcentrum is vanaf morgen 2 
september feestelijk gedecoreerd en 
de hele maand=september zijn er 
geweldige acties voor bestaande én 
nieuwe klanten. In dertig jaar is er 
veel gebeurt; er is winkelruimte bijge-
bouwd, er zijn winkels verdwenen en 
er zijn nieuwe winkels bijgekomen. 
Winkelcentrum Amstelplein is inmid-
dels in de hele regio bekend. Je kunt 
er alle boodschappen doen die je 
nodig hebt; van de gewone dage-
lijkse boodschappen tot horloges, 
kleding, chocola, kaas en vlees tot 
aan vis, hobbyartikelen, drogisterijar-
tikelen tot aan verzorging van je haar. 
En vergeet de boeken, brood, 
dranken en bloemen niet. Een 
complete winkelwagen met bood-
schappen van hoge kwaliteit. Er is 
een plek waar je kunt genieten van 
een latte machiato of een salade. 
Zowel binnen als buiten; want het 
Amstelplein is grotendeels overdekt, 
maar vergeet vooral de winkels aan 
de buitenkant niet te bezoeken. =Een 
winkelcentrum gericht op alle leef-
tijden, van Oorwerk tot aan de Hema. 
Wat ooit begon met tekeningen en 

een maquette (zie foto) is nu een 
levendige plek waar iedereen 
welkom is!

Nu even niet
Het winkelcentrum Amstelplein ligt 
op een makkelijk bereikbare locatie, 
alleen nu even niet. Door de werk-
zaamheden rondom de Koningin 
Maximalaan is het lastiger om ‘even’ 
langs het winkelcentrum te rijden. 
“Juist daarom vieren we tóch nu het 
30- jarig bestaan”, geeft het bestuur 
van de winkeliersvereniging aan. “We 
maken de maand september extra 
aantrekkelijk om onze winkels te 
bezoeken en (opnieuw) te 
ontdekken. Alle ondernemers 
hebben acties opgezet en het 
winkelcentrum is feestelijk versierd. 
We nodigen iedereen uit om te 
komen kijken en te genieten van de 
aanbiedingen en acties en onze 
mooie winkels”. Kinderen worden 
binnenkort uitgenodigd om bij hun 
favoriete winkel een kijkje achter de 
schermen te nemen. Daarnaast is er 
ook nog een uitgebreide winactie, 
met heel bijzondere prijzen. Hou de 
media in de gaten en mis niets! Je 
vindt ons ook op Facebook en 
Instagram





De Ronde Venen - Aan het begin 
van het nieuwe schooljaar 
ontvangen alle leerlingen van groep 
3 in De Ronde Venen het 50-dingen-
boek. In het boek staan 50 activi-
teiten die je voor je 12de gedaan 
moet hebben in de natuur. Op 
zondagmiddag 19 september bieden 
we een aantal van die activiteiten 
aan tijdens het 50-dingenfeest bij 
NME-Centrum De Woudreus. Met een 
mooie aftekenkaart kunnen kinderen 
de activiteiten afvinken: ze kunnen 
bijvoorbeeld naar kleuren speuren, 
slootje springen, hun eigen blote 
voetenpad maken, aanmodderen en 
een brandnetelshake brouwen. De 
Natuurdetective geeft vervolgens 
voor alle kinderen een spannende 
voorstelling over sporen in de natuur.

Programma
Bezoekers kunnen zich aanmelden 
voor een tijdslot. Een ronde ziet er als 
volgt uit: het eerste anderhalf uur 
kunnen kinderen twaalf activiteiten 
uit het 50-dingenboek doen. Vervol-
gens neemt de ‘Natuurdetective’ de 
kinderen mee naar zijn theater voor 
een openlucht voorstelling van 30 

minuten. Na de voorstelling kunnen 
kinderen op expeditie in de (natuur)
speeltuin van het Speelwoud. Daar 
kunnen ze aan den lijve hoogtever-
schillen ervaren, in een boom 
klimmen, door het hoge riet lopen of 
gewoon lekker vrij spelen. 

Aanmelden verplicht
Als je wilt komen moet je je verplicht 
aanmelden (dat kan vanaf 1 
september) via www.dewoudreus.nl, 
kijk bij activiteiten. De starttijden 

(rondes) zijn: 12.00, 13.45, 15.30 uur. 
Meld je als gezin/ verzorgers aan 
voor één starttijd aan en geef aan 
hoeveel kinderen er meekomen 
(maximaal 4 kinderen per 2 volwas-
senen). Let op, er is beperkt plek. 
Mocht het slecht weer zijn op 19 
september, dan gaat het feest helaas 
niet door. Houd daarvoor de website 
www.dewoudreus.nl in de gaten.
De toegang is gratis, alleen voor 
consumpties wordt een kleine 
vergoeding gevraagd.
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RUBRIEK LEZERSPOST

1: Momenteel wordt het grasveld naast het appartementencomplex aan 
de Korenbloem in Mijdrecht (waar ik woonachtig ben) elke week een 
keer gemaaid.  Beetje vreemd, want mijns inziens groeit het gras hele-
maal niet zo hard dat er zo vaak gemaaid moet worden, maar dat 
terzijde.  Na het maaien verlaat de maaimachine het grasveld en verliest 
dan een hoop gras van de wielen op het trottoir, de weg en tevens op 
de parkeerplaats die zich pal tegenover de entree van de woontoren 
bevindt.  Onbegrijpelijk dat al die rommel daar zo maar blijft liggen en 
niet wordt aangeveegd. 
 Gevolg: grote kans op uitglijden en ook blijft deze (meestal) natte  
 kledder aan je schoenzolen kleven. Het is dan ook een hele toer om 
die rommel van je schoenen te verwijderen voor je het appartementen-
complex betreedt.  Om ongelukken te voorkomen veegt nu één van de 
bewoners elke week die rommel bij elkaar en gooit dat in de groencon-
tainer die onlangs een eindje verderop door de gemeente is geplaatst.

 
2: De (ruim 40 meter lange) heg die de parkeerplaats omheint was aan 

een flinke snoeibeurt toe.  En zo was er afgelopen donderdag alvast een 
groenmedewerker van de gemeente langs geweest om het onkruid 
onder de heg alvast te wieden.  Toen dat gedaan was zag dat er daar 
weer netjes uit en is de man weer vertrokken ZONDER rommel achter 
te laten.  De volgende dag kwam er een soort tractor met daaraan een 
armmaaier die alles waar hij bij kon heeft gesnoeid. (daar waar voer-
tuigen op de parkeerplaats stonden kon hij vanzelfsprekend niet bij) 

 Een tijdje later die vrijdagmiddag kwam een kleine vrachtauto met 
laadbak (van een hoveniersbedrijf!) de parkeerplaats oprijden en daar 
stapten drie heren uit.  Twee met een (gemotoriseerde) heggenschaar 
en één met een grote bladblazer.  De twee heren met de heggenschaar 
hebben het groen dat nog niet gesnoeid was, netjes weggehaald. 

 Maar wat schetste mijn verbazing
 De man met de bladblazer heeft het gesnoeide groen gewoon onder 

de heg geblazen, dus precies daar waar de dag daarvoor een mede-
werker van de gemeente alles netjes had weggehaald. In de weten-
schap dat de bewoners van het appartementencomplex graag willen 
dat het er in- en rond  de woontoren ordentelijk uitziet, heeft onderge-
tekende die bende daar maar weggehaald.

Martin de Klark, Mijdrecht

Wel maaien en snoeien, maar niet 
aanvegen en meenemen!

50-dingenfeest bij NME-Centrum 
De Woudreus

De Ronde Venen - Zaterdag 28 
augustus organiseerde Stichting 
Paraplu een Open Dag om het 
cursusaanbod van seizoen 2021/2022 
te promoten. Op deze dag lieten 
docenten en spelleiders precies zien 
wat de diverse activiteiten en 
cursussen inhouden aan de hand van 
werkstukken en/of lesmateriaal. Heb 
je deze dag gemist? Je kunt je nog 
inschrijven voor één van de cursussen 
en/of activiteiten bij de Paraplu. Denk 
bijvoorbeeld aan het leren van een 
nieuwe taal, zoals Spaans, Duits, Frans 
of Engels. Of wil je graag creatief 
bezig zijn? Dan is één van de schilder-
cursussen misschien wel iets voor jou. 
Ook kun je dit seizoen bij de Paraplu 
komen breien en haken en zijn er 
diverse ontspanningsactiviteiten. 

Leer nieuwe mensen kennen en kom 
bij de Paraplu biljarten, bridgen, 
klaverjassen, mondharmonica of stijl-
dansen. Toch iets meer van de spiritu-
aliteit? Schrijf je dan in voor onze 
yogalessen. Stichting Paraplu heeft 
voor ieder wat wils, dus neem gauw 
een kijkje op de website:  
www.stichtingparaplu.nl. Direct op 
de hoogte blijven van de laatste 
updates? Schrijf je dan ook even in 
voor de nieuwsbrief. In het gebouw 
gelden de volgende coronaregels. 
Deze zijn de laatste tijd weliswaar 
afgezwakt, maar de basisregels 
blijven van toepassing. Houd 1,5 
meter afstand van anderen en blijf 
thuis bij gezondheidsklachten. Hier 
vind je de Paraplu: Pieter Joostenlaan 
28 in Wilnis.

Open Dag bij Stichting Paraplu groot succes

Abcoude - Na anderhalf jaar gaat 
Tympaan-De Baat weer de dagelijks 
activiteiten in de Angstelborgh in 
Abcoude opstarten! En onze vrijwil-
ligers zijn er gelukkig weer vrijwel 
elke dag en er is voor ieder wat wils.
Zie hier welke activiteiten:

Maandag
Maandagmiddag is Jeu des boules 
weer gestart. Aanvang: 14.00-16.00 
vrije inloop en gratis 

Dinsdag
Dinsdagochtend (vanaf 7 september) 
geeft Senior Sportief wekelijks Meer 
bewegen voor ouderen’ (Gym) in de 
Angstelborgh van 9.15-10.00 uur. U 
dient zich hiervoor in te schrijven. 
Voor info kunt u bellen met 0297-
285519 of u stuurt een mail naar 
proj@seniorsportiefdrv.nl. Dinsdag-
ochtend is ook elke week de buurt-
kamer in Baambrugge weer open. 
Adres: Prinses Margrietstraat 10 
Baambrugge. Vrije inloop van 10.00-
12.00 uur. Dinsdagavond starten de 
Open Eettafels ook weer. Vanaf 7 
september bereiden de vrijwillige 
koks weer elke week (m.u.v. 14 
september) een heerlijk 3 gangen 

menu voor € 9,25 p.p . U moet echter 
wel reserveren. Dat kan tot op de 
vrijdag voor desbetreffende eettafel 
bij de Servicepunten 0297-587 600. 
Aanvang eettafels 18.00 uur.

Woensdag
Woensdag is `Blijf Actief’ dag, van 
10.30 -13.30 uur. Biljart inloop is op 
de woensdagmiddagen vanaf 13.30 
tot 16.15 uur. Op de 1e woensdag 
van de maand is er van 10.30 tot 
12.30 uur de Filosofiekring.

Donderdag
Donderdagochtend verwent Super-
markt Koot u wekelijks met een 
geweldig ontbijtje voor slechts € 
1,00. Open inloop vanaf 9.15 tot 
10.00 uur en om de opgedane calo-
rieën ervan af te lopen, kunt u direct 
mee met de wekelijkse wandeling 
van 10.00-11.00 uur. Vanaf 
donderdag 2 september kunt u weer 
elke eerste donderdag van de maand 
meedoen met de Bingomiddag. 
Open inloop. Entree is €3,-. Donder-
dagmiddag om 16.30 uur gaan we 
Line dansen! Voor info kunt u bellen 
met 0297-285519 of u stuurt een 
mail: proj@seniorsportiefdrv.nl

Activiteiten Tympaan-De Baat in de 
Angstelborgh starten weer

Donderdagavond van 19.30-22.30 
kunt u uw pijltjes weer op het dart-
bord richten (open inloop en gratis.

Vrijdag
Elke eerste vrijdag van de maand is 
het Repair Café van Abcoude van 
10.00-12.30 uur geopend. Enthousi-
aste vrijwilligers proberen uw 
kapotte spullen weer te repareren. 

Zaterdag
Op zaterdagochtend kunt u koffie, 
thee of iets anders drinken van 11.00 
tot 12.30 uur, en zondagmiddag bent 
u van 14.30 tot 17.00 uur weer 
welkom bij de zondag groep voor 
een drankje, spelletjes of gewoon 
een praatje. Dagelijks heten de vrij-
willigers u ‘s ochtends van 10.00 tot 
12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 
17.00 uur van harte welkom in De 
Angstelborgh, Dorpszicht 22 
Abcoude. Vanaf heden kunt u ook 
met PIN betalen! 
Voor nadere info van al dit moois 
kunt u contact opnemen met de 
sociaal cultureel werker van 
Tympaan–De Baat in Abcoude: Anne-
marie Keja Tel 0294-284824 of via  
a.keja@stdb.nl.

Zonnebloem 
Wilnis/de Hoef

Wilnis/De Hoef - De 
Zonnebloemvrijwilligers 
van Wilnis/de Hoef 
hebben hun gasten dit 
weekend een heerlijke 
verrassing kunnen 
brengen, een dikke plak 
chocolade met bonbons 
erop. Deze verrukkelijke 
lekkernij was vakkundig 
bereid door hun eigen 
voorzitter Rob en ging 
vergezeld van een Zonne-
bloemkaart met ’n mooi 
gedichtje.
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LEZERSPOST

Reactie op het artikel van de gemeente Uithoorn over woningbouw 
bij de Vuurlijn als tweede fase van het Haalbaarheidsonderzoek 
Sporten, Wonen en Recreëren:

Vorige week (25 augustus jl.) stond in deze krant een artikel van de 
gemeente Uithoorn met de aanhef “Denk mee over eventuele woning-
bouw bij de Vuurlijn”, waarin u als bewoner in de gelegenheid gesteld 
wordt om via een enquête te reageren en/of mee te doen met bewoners-
avonden. De eerste fase van het Haalbaarheidsonderzoek is in juli afge-
rond. Ook daarvoor werden twee bewonersavonden georganiseerd en 
een enquête gehouden, waar nog geen uitslag van bekend is. Bij dat 
onderzoek ging het om de vraag of Thamen ingepast kan worden in de 
plannen voor het Legmeerbos in Legmeer West. Buurtbeheer De 
Legmeer, initiatiefnemer van het plan Legmeerbos (het Masterplan ligt 
sinds maart 2019 klaar, zie https://www.facebook.com/buurtbeheer.
legmeer.legmeerbos), ziet dit jaar met lede ogen het beoogde terrein 
voor het Legmeerbos steeds verder verdwijnen door gemeentelijke 
handelingen, zoals nu ook de voorgenomen verplaatsing van Thamen. 
Met lede ogen, omdat het achterliggende doel van het Legmeerbos, het 
vergroten van de leefbaarheid in Legmeer West (overlast vliegverkeer, 
komst van tram en Amstelveens bedrijventerrein) en de verbetering van 
verbindingen voor wandelaars en fietsers noordwaarts richting BTAZ en 
Amstelveen en zuidwaarts richting De Kwakel en Aalsmeer, nu mogelijk 
zelfs geblokkeerd wordt en door het verdere uitstel van besluitvorming 
de subsidie van het SLS-fonds in gevaar komt. Het eerder genoemde 
artikel in de krant rept niet meer over alle spelers en hun belangen uit het 
Haalbaarheidsonderzoek. Door nu alleen de aandacht te richten op de 
gemeentelijke wens van woningbouw aan de Vuurlijn en de daarbij reste-
rende groenstrook, wekt zij de indruk, alsof dit twee op zichzelf staande 
zaken zijn. De consequentie van deze nieuwe gemeentelijke actie en 
mogelijke huizenbouw, heeft directe invloed op de andere partijen 
(Thamen en Buurtbeheer) en hun belangen, nog meer sport in Legmeer 
– West versus verbetering van de leefbaarheid op de locatie van het 
bedoelde Legmeerbos. De gemeente laat weten, dat de resultaten van de 
enquêtes en andere binnengekomen reacties via Uithoorndenktmee.nl 
dit najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Het blijft tot op het laatste moment spannend, wat het belang van de 
bewoners van De Legmeer aangaat, maar wat in ieder geval zeer gewaar-
deerd wordt is de steun aan Buurtbeheer De Legmeer, die u voor de 
plannen van het Legmeerbos gegeven heeft, de petitie die door meer 
dan 1400 bewoners werd getekend, de flyeractie met de oproep uw 
mening kenbaar te maken, de insprekers tijdens de gemeentelijke raads-
vergaderingen, de gesprekken in het Buurtsteunpunt, reacties op de 
maandelijkse nieuwsbrieven, via Facebook, de krantenartikelen, etc. 
ontzettend bedankt daarvoor! Het is bijna zover, Buurtbeheer gaat ervan 
uit, dat de gemeenteraad dit toch aanzienlijke draagvlak vanuit de 
samenleving, serieus meeweegt in haar besluitvorming.

Namens Buurtbeheer De Legmeer, H. Beijer

Woningbouw bij de Vuurlijn

Uithoorn - Kusje erop en een pleister 
plakken: dat kan iedereen. Maar wat 
als je kind uit een klimrek valt en niet 
meer reageert? Of als je partner met 
klussen uitgeschoten is met een zaag 
en een flink bloedende wond heeft? 
Dan moet je kalm blijven en in actie 
kunnen komen! Leer bij onze EHBO-
vereniging wat je moet doen en wat 
je ook zeker níet moet doen.
Wij bieden je een interessante oplei-
ding waarin we je alle facetten van 
de eerste hulp leren. Onze lessen 
worden gegeven door enthousiaste 
en ervaren instructeurs die altijd met 
plezier hun kennis en kunde delen.

Dinsdagavond
Op dinsdagavond 5 oktober 2021 
start de opleiding voor het diploma 
eerste hulp inclusief AED training 
(ook voor baby en kind) en de 
module verbandleer. In 12 lessen, die 
gegeven worden in ‘t Buurtnest, 
leiden we je op tot eerstehulpver-
lener. Het lesgeld voor de cursus 
bedraagt € 195,-. Dit bedrag is inclu-
sief cursusboek, verbandmateriaal en 
examenkosten. Veel ziektekostenver-
zekeraars vergoeden (een deel van) 
de kosten van een EHBO opleiding. 
Informeer hiernaar bij je 
verzekeringsmaatschappij.
De cursus wordt gegeven volgens de 
richtlijnen van Het Oranje Kruis en 

sluiten we af met een internationaal 
erkend examen en diploma.
Let op! De cursus zit al bijna vol, nog 
enkele plaatsen beschikbaar!

EHBO herhalingslessen
Natuurlijk kun je bij ons ook je herha-
lingslessen volgen. Deze beginnen 
eind september. Dus zoek je een 
goede en gezellige vereniging? Kom 
dan bij de KNV EHBO afdeling 
Uithoorn! Kijk voor meer informatie 
op onze website www.ehbo-
uithoorn.nl en meld je gelijk aan! 
Natuurlijk kun je ook contact 
opnemen met de secretaris van de 
vereniging: Marijke van Geem, via 
e-mail: secretaris@ehbo-uithoorn.nl.

EHBO: ook voor jou!

De Kwakel - Wil je weer muziek gaan 
maken of wil je graag een blaasinstru-
ment leren bespelen om met het 
orkest van Tavenu mee te doen, dan 
ben je van harte welkom. Kom eens 
kijken en luisteren op een repetitie-

avond van het orkest op dinsdag-
avond van 19:45 tot 22:00 uur in het 
dorpshuis in De Kwakel of neem 
contact op via tavenudekwakel@
gmail.com. Tavenu oefent nu voor een 
concertje, dat gepland is op zondag-

De repetities zijn weer begonnen 

Uithoorn – Zij willen dit graag met u 
vieren op zondag 5 september in en 
om kinderboerderij in het Libellebos.
Zij zijn dan vanaf 14.00 uur aanwezig 
om het met u te hebben over het wel 
en wee van het Uithoornse groen 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Er is ook de mogelijk-
heid om mee te lopen op een van de 
excursies door het Libellebos. Er is 
een excursie van 14.15 tot 15.15 uur 
en er is een excursie van 15.30 tot 

16.30 uur. Deze middag is er tevens 
de mogelijkheid om een natuur-
speurtocht te doen die zij hebben 
uitgezet. 
Leuk voor de kinderen maar zeker 
ook voor de volwassenen!!
 Er is een tafel met verschillende 
opgezette vogels en dieren 
aanwezig. Weet u ze allemaal te 
benoemen? Kom gezellig hun feestje 
meevieren. Ze sluiten af rond 17.00 
uur.

De Groengroep bestaat 50 jaar!

middag 31 oktober. Er worden popu-
laire muziekstukken ingestudeerd, 
bijvoorbeeld een medley van Guus 
Meeuwis en Elvis Presley, maar ook 
nummers als Het Dorp en concert-
nummers zoals Border Zone en On 
Wings of Liberty. Kom gerust eens 
langs om de sfeer te proeven. 

Uithoorn - Sinds de populaire serie 
“The Queens Gambit” op Netflix staat 
is de interesse in schaken sterk 
toegenomen. En dat is helemaal 
terecht, want schaken is ook heel erg 
leuk. Op woensdagavond 1 

september opent S.V. de Amstel weer 
haar deuren aan de Bilderdijkhof nr 1 
in Uithoorn. Belangstellenden zijn 
van harte welkom voor informatie en 
voor een eerste partij. Vanaf 20.15 
uur worden de partijen ingedeeld 

Er wordt weer geschaakt! voor een eerste partij in de interne 
competitie. Voor kinderen is schaken 
een goede manier om vooruit te 
leren denken. De eenvoudige regel-
tjes hebben veel mogelijkheden en 
daar worden de kinderen in getraind. 
De jeugdafdeling begint om 19.00 
uur, iedereen is welkom.

Uithoorn - De vakantie is weer 
voorbij, vorige week mochten de 
leerlingen gelukkig weer ‘gewoon’ 

naar school. Deze eerste dagen 
stonden vooral voor de onderbouw 
in het teken van introductie, en alle 

Vakcollege Thamen is weer 
begonnen

klassen hebben buiten school een 
excursie gehad. Zo ging klas 1 naar 
Fun Forest, klas 2 naar Poldersport en 
hebben de boven-bouwers zich 
vermaakt met waterfietsen en 
bowlen. De leerlingen van klas 1 en 3 
troffen het met het weer, de tweede-
klassers kregen nog wel wat wind en 
regen om de oren. Het enthousiasme 
van de leerlingen én collega’s 
zorgden echter overal voor een 
goede sfeer. Vanaf woensdag 
begonnen de lessen weer, voor klas 1 
eindigde de introductie op Vakcol-
lege Thamen met een barbecue op 
school, met dank aan de ouderver-
eniging die ook alweer van de partij 
was. De kop is er af, deze week 
volgen alle leerlingen lessen volgens 
het normale rooster. We wensen met 
name de nieuwe leerlingen veel 
plezier en succes in deze eerste 
week!
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ACHTER DE SCHERMEN

Door Roos Uithol

Vinkeveen - Koek is al 86 jaar een begrip in de Ronde 
Venen, maar ook in de rest van Nederland is de juwelen 
specialist goed bekend. Zij zijn een goudsmederij, juwe-
lenmakelaar en verzorgen de inkoop van oud goud. 
Sinds 2019 is het bedrijf aan de Herenweg 6 in Vinke-
veen te vinden. Op de vraag waar Koek het meest trots 
op is en zich onderscheid van de vele juwelierszaken 
door het land, wordt gepassioneerd geantwoord: “Dat 
zijn natuurlijk de ringen die we zelf maken! We maken 
hier veel prachtige relatieringen, aanzoeksringen en 
trouwringen. Wij maken alles dat te maken heeft met 
ringen, niet alleen voor onszelf maar ook voor veel juwe-
liers door het land.” 

Op maat
Onder de huismerk naam ‘Dora Europa’ wordt ouderwets 
vakmanschap met de nieuwste technieken gecombi-
neerd en persoonlijk op maat gemaakt. Koek: “Onze 
custom-made ringen collectie Dora kan worden samen-
gesteld van 9, 14 of 18 karaat goud in elke gewenste 
kleur, maar kan ook van materialen als edelstaal, tita-
nium, zilver of platina worden gemaakt. Ook goud-
carbon behoort tot de mogelijkheden, maar het mate-
riaal is meer beperkt. Eenmaal gemaakt kan het niet 
meer worden aangepast, zoals je dit met de andere 
materialen opnieuw kunt solderen. De stijl van onze 
ringen wordt ook gekenmerkt doordat er meerdere 
edelsteentjes op de ring worden geplaatst.” Koek schat 
in dat hij intussen meer dan 25.000 unieke modellen 
heeft gemaakt. “Elke week zijn er weer nieuwe ringen 
ontworpen en dat maakt het werk altijd spannend en 
leuk!” vertelt Koek enthousiast. Het ouderwetse 
vakmanswerk zoals ringen met een gezaagde zetting 
maken, kent hij als geen ander. Ook met de modernste 
technieken, waaronder het 3D printen, is hij bekend. 
Daarbij plaatst hij wel de kanttekening dat dit nog niet 
veel wordt gedaan, vanwege de hoge productiekosten. 
Naast de ringen die hij naar persoonlijke wensen 
ontwerpt, heeft Koek dit jaar weer een nieuwe ringenlijn 
uitgebracht. Een proces waar hij anderhalve jaar aan 
heeft gewerkt. De nieuwe lijn wordt in zijn eigen onder-
neming en bij verschillende juweliers in ons land 
uitgebracht.

Degelijke 
service
Het gevolg van 
een gevestigde 
naam binnen en 
buiten de 
gemeente zorgt voor een loyale klandizie. Dat heeft 
Koek niet alleen kunnen waarmaken door hun bijzon-
dere ringen collectie van hoge kwaliteit, maar ook door 
het leveren van een degelijke service. Zo kunnen dier-
bare sieraden vakkundig worden gerepareerd en kan er 
worden vertrouwd op deskundig advies bij het 
uitzoeken van een belangrijke aankoop. “Als je binnen-
komt gaat er een wereld van juwelen voor je open. Onze 
eigen collectie, occasions en antiek. En dat allemaal voor 
een zeer betaalbare en betrouwbare prijs. Wij zijn nog 
echt een vakkundig gespecialiseerde winkel. Er worden 
hier geen doorsnee merken verkocht en we zijn altijd 
opzoek naar een uniek aanbod. Ik ben een èchte goud 
en diamanten man!” Lacht Koek hartelijk. 

Recordhoogte
Door de groeiende economische onzekerheid veroor-
zaakt door de coronacrisis, is de waarde van goud naar 
recordhoogte gestegen. Koek moedigt daarom aan om 
nu het vergeten en verborgen goud in huis op te zoeken 
en dit binnen de winkel te komen inwisselen. “De 
privacy van de klant wordt gewaarborgd. Ik werk hier 
met een dichte deur, dus niemand zal je op de vingers 
kijken. Andersom kan elke stap van de taxatie goed 
worden gevolgd. Er zijn hier al veel mensen blij de 
winkel uitgelopen met mooie plannen voor bestedingen 
uit hun opbrengst. Geld dat anders lag te verstoff en op 
de plank. Maar het moet niet alleen om het inkopen 
gaan. Dat is het hele makelaarsprincipe: wij proberen er 
altijd meer waarde voor je uit te halen in vergelijking tot 
het inwisselen bij de eerste de beste verkoper. Daarnaast 
zit er vaak wat tussen, dat toch dierbaar blijkt te zijn. 
Zonde om dat zomaar af te staan. Daar moet je mee 
geholpen worden en dat is nog een bijkomende service 
die je van ons kunt verwachten” aldus Koek. 

www.facebook.com/doraeuropatrouwringen/
Mail: info@doraringen.nl, Tel: 06-53811601
Herenweg 6, 3645 DE Vinkeveen

Koek goudsmid, een 
wereld van juwelen

Mijdrecht - Vorige week was er een 
bruiloft op de SeT Residentie. De 
bruid Mathea van Grootel-van Hussen 
(81 jaar) en de bruidegom Louis van 
Grootel (86 jaar) werden met de taxi 
van de Residentie opgehaald en naar 
het gemeentehuis van de Ronde 
Venen gebracht waar zij in de echt 
zijn verbonden. Daarna met familie en 
vrienden naar de SeT Residentie waar 
er met champagne op het prachtige 
terras aan het water geproost werd 
op deze heugelijke gebeurtenis. Ter 
afsluiting een heerlijk diner verzorgd 
door de chef- kok van de Residentie. 
Wat bijzonder als je op deze leeftijd 

nog zo’n mooie stap maakt en dit kan 
vieren met iedereen die je dierbaar is. 

Vrijwilligers 
Het restaurant van de SeT Residentie 
is dagelijks geopend voor koffi  e met 
huisgemaakte appeltaart, lunch en 
diner! Wist u dat zij ook nog op zoek 
zijn naar vrijwilligers? Voor allerlei 
leuke activiteiten met de bewoners? 
Of om bijvoorbeeld de prachtige tuin 
te helpen onderhouden. Wees 
welkom om contact op te nemen met 
0297-310000 voor meer informatie. U 
vindt hen aan de Bozenhoven 157 in 
Mijdrecht

Je bent nooit te oud om te trouwen

De Ronde Venen - Op dinsdag 7 
september is de Seniorenpartij aanwezig 
in Sociaal Cultureel Centrum de Boei. U 
kunt dan in gesprek gaan met het 
bestuur en raadsleden over zaken die 
voor u van belang zijn. De Seniorenpartij 
is opgericht in 2017 en heeft tijdens de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 voor het eerst meegedaan en 
behaalde 3 zetels. De fractie bestaat nu 
nog uit 2 raadsleden en een fractie-assis-
tent. In het persbericht schrijft men: “Wij 
hebben ons hard gemaakt voor onder 

meer: een ouderenbeleid, meer 
woningen en nieuwe woonvormen voor 
senioren, een veilige leefomgeving, 
beter groen onderhoud, extra steun voor 
mantelzorgers, behoud van de biblio-
theken, behoud van kunst en cultuur en 
nog veel meer zaken die van belang zijn 
voor senioren. Maar we zijn geen one 
issue partij. Het algemeen belang is voor 
ons ook zeer belangrijk. We waren één 
van de eerste partijen, die tegen wind-
molens hebben geageerd en geopperd, 
dat er beter naar alternatieven gekeken 

moest worden. Het is voor de Senioren-
partij van belang dat inwoners aangeven 
waar zij tegenaan lopen, zodat de partij 
deze problematiek kan meenemen in 
haar verkiezingsprogramma. Urgente 
problemen worden door de raadsleden 
van de partij direct opgepakt. U bent van 
harte welkom op dinsdag 7 september in 
de Boei in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met 
een hapje en een drankje. Wij hanteren 
de coronaregels voor zover die van 
toepassing zijn.

Seniorenpartij maakt tour door de gemeente

De Ronde Venen - Cultuurpunt 
Ronde Venen organiseert op 
zaterdag 30 oktober een Cultuurpa-
rade. Op deze dag vindt van ca. 11.00 
uur tot 16.00 uur in Sociaal Cultureel 
Centrum De Boei (Vinkeveen) een 
continu programma in festival-vorm 
plaats. Dit is DE mogelijkheid om 
jouw club of vereniging te presen-
teren. Een mooi moment om naar 
toe te werken en voor de inwoners 
uit De Ronde Venen een fantastische 
gelegenheid om te ervaren wat een 
breed scala aan kunst- en cultuur-
aanbod er in onze gemeente is.
Er zijn deze dag twee podia, een 
groot en een klein podium, waar 
parallel aan elkaar optredens zullen 
plaatsvinden. Optredens zullen 
elkaar in rap tempo afwisselen en 
duren ongeveer 25 minuten.

Compenseren
Omdat we de afgelopen anderhalf 
jaar zo beperkt waren in het uitoe-
fenen en bezoeken van onze kunst 

en culturele hobby’s, doet Cultuur-
punt Ronde Venen er veel aan om 
deze beperkingen te compenseren 
nu er weer meer mogelijkheden zijn, 
waarbij natuurlijk de nog geldende 
coronamaatregelen in acht worden 
genomen. Deelname door culturele 
organisaties is gratis en ook zijn de 
optredens voor bezoekers kosteloos 
toegankelijk. De Boei heeft een eigen 
restaurant waar de inwendige mens 
tussen de optredens door goed aan 
zijn/haar trekken kan komen. De 
deadline voor aanmelding van cultu-
rele organisaties is woensdag 15 
september. Wil je meedoen met jouw 
club of vereniging stuur dan een 
mail naar cultuurparade@
cultuurpuntrondevenen.nl.

Deelname Cultuurparade 
is nog mogelijk



Het is, vanwege de coronamaatregelen, wel-
iswaar een beperkt programma, maar het 
biedt toch de mogelijkheid om te genieten van 
een keur aan cursussen, rondleidingen, inte-
ressante lezingen en vrijetijdsbestedingen. Al 
met al hebben we weer een divers en inspire-
rend programma samengesteld. Schrijf alvast 
onderstaande datum in je agenda.

START INSCHRIJVING!
WOENSDAG 8 SEPTEMBER

Vanaf 08.00 uur op deze dag is het inschrijf-
formulier op de website beschikbaar.

De gebruikelijke cursusmarkt is helaas niet 
mogelijk, maar op 10 september van 19:30- 
21:00 uur zijn leden van de werkgroep aan-
wezig in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen om 
zonodig te helpen bij het inschrijven.

Coronabeleid
Het Cursusproject en De Boei doen er alles 
aan om de samenkomsten veilig te laten zijn. 
Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst 
moet kunnen aantonen dat hij/zij is gevacci-
neerd door het tonen van de QR-code of het 
vaccinatiebewijs. Onderling voldoende af-
stand houden is essentieel en daar zal bij de 
inrichting van de zaal rekening mee worden 
gehouden. Het kan betekenen dat voor een 
cursus het aantal deelnemers beperkt is.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is niet 
helemaal uit te sluiten dat toch iemand be-
smettelijk (b)lijkt te zijn geweest. De zorgvul-
dige registratie van de deelnemers aan een 
cursus geeft de mogelijkheid om iedereen on-
middellijk op de hoogte te stellen.
Zoals De Boei met het Cursusproject samen-
werkt, zullen wij dat ook verwachten van an-
dere partijen die rondleidingen of wandelin-
gen verzorgen of over een eigen ruimte be-
schikken.

Inschrijven
Omdat er dit seizoen geen cursusmarkt is kan 
de inschrijving uitsluitend gebeuren door het 
invullen en opsturen van het inschrijfformulier 
via e-mail of per post. Het formulier vind je op 
de website: www.cursusproject.nl. Meer bij-
zonderheden over het inschrijven staan in de 
inschrijfprocedure op de website.

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

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

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

www.cursusproject.nl

01. 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? Instellingen op je telefoon, 
hoe maak je betere en mooiere foto’s door inhoud, 
compositie en presentatie? Hoe kan je je foto’s ver-
beteren of bewerken door gebruik van basale com-
puterbewerking? Er zijn ook foto-opdrachten met op-
bouwende kritiek over je resultaten. Bij de cursus is 
een foto-excursie naar Kasteel de Haar om onder be-
geleiding in de praktijk te fotograferen. Doelgroep: Ie-
dereen die het leuk vindt om foto’s te maken en daar-
bij meer uit de camera wil halen en fotocompositie(s) 
wil gaan toepassen. Voorkennis: bekend met de PC 
(Windows) en het overzetten van foto’s van de came-
ra naar de PC.

8 woensdagen 29 sep, 6-13-27 okt, 3-10-17 nov, 
 1 dec: 20:00-22:00 uur
1 zaterdag 6 november: 10:00-12:30 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen 
 Excursie: Kasteel De Haar, 
 Haarzuilens
cursuskosten € 73,00 (incl. materiaalkosten)
entreekosten Entree De Haar of MJK

02. IN DIALOOG MET PLATO 
Volgens de filosoof A.N. Whitehead is de hele Wes-
terse filosofie een voetnoot bij Plato. Dat zal niet zon-
der enige overdrijving zijn, maar Plato is zeker de 
meest bekende filosoof. En zijn invloed op de filoso-
fie, het christendom en de westerse cultuur is enorm. 
Plato zelf is de bron van deze invloed. Reden ge-
noeg om in te zoomen op deze klassieke denkreus. 
In deze cursus leggen we de hoofdlijnen van zijn den-
ken bloot. We verdiepen ons in twee van zijn dialo-
gen. We staan stil bij zijn ethiek van de dialoog, zijn 
invloed op de westerse cultuur en de kritiek op zijn 
denken. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van een 
reader die bij aanvang van de cursus ter beschikking 
wordt gesteld.

5 woensdagen 20:00-22:00 uur
datum 29 sep, 13-27 okt, 10-24 nov
o.l.v. Hans Beuk
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 38,00 (incl. materiaalkosten)

 
03. HOFJESWANDELING 
 UTRECHT

Wie Utrecht zegt, zegt historie. Wie historie zegt, zegt 
oude panden. Wie oude panden zegt, zegt hofjes. 
Utrecht telt zoveel mooie hofjes en verborgen binnen-
tuinen, daarvoor hoef je niet naar Amsterdam of Haar-
lem. Zelfs echte Utrechters hebben geen weet van 
deze verborgen schatten. Laat je meenemen langs 
eeuwenoude plekken en hoor van de gids de verhalen 
over vroegere bewoners en huidige mazzelaars. Een 
bijzondere Utrechtse rondleiding: een reis door de tijd! 
1 zondag 11:00-12:30 uur
datum 3 oktober
o.l.v. Gilde Utrecht
plaats Verzamelen: Domplein, 
 Utrecht voor Toeristeninfo
cursuskosten € 10,00 

 
04. STERRENKUNDE

Nieuwe zoektocht naar leven op Mars, hoe is de stand 
van zaken met donkere materie en energie, de onder-
gang van de Dinosauriërs, levenstekenen op Venus? 
Wil je hier meer over weten of bijgespijkerd worden, 

volg dan de vijf cursusavonden. De avond bestaat uit 
circa 5 kwartier PowerPoint-presentatie en 3 kwartier 
een videofilmpje over het behandelde onderwerp met 
een pauze van een kwartiertje om even bij te komen.

5 maandagen 20:00-22:00 uur
datum 4-11-18-25 okt, 1 nov
o.l.v. Maarten Breggeman
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 35,00 
 

05.  WANDELING JOODSE 
 BUURT AMSTERDAM

Deze wandeling toont de geschiedenis van de jood-
se Amsterdammers van 1600 tot 1942. Na een korte 
inleiding over hun komst naar Amsterdam, de woon- 
en economische omstandigheden en typisch joodse 
beroepen in de beginjaren, maak je een virtuele wan-
deling door de oude jodenbuurt met foto’s van circa 
1900 tot 2005. Je loopt niet alleen langs de huizen en 
andere plekken van bekende (rijke) joden, weeshui-
zen, theaters etc., maar ook door de arme vroegere 
jodenbuurt. Hierbij wordt niet hun religieuze maar so-
ciale leven belicht. Duur: circa 4 uur inclusief lunch-
stop.

1 dinsdag 11:00-14:45 uur
datum 5 oktober
o.l.v. René Valensa
plaats Verzamelen: hoek Zwanenburg-
 wal/Amstel bij beeld Spinoza.
cursuskosten € 26,50 (inclusief oortjes en 
 lunch bij Eik en Linde)
 

06.  GEZONDHEID EN 
 SEKSUALITEIT IN DE 
 MIDDELEEUWEN

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
Wat voor kennis bezat men in de Middeleeuwen over 
het mannelijk en vrouwelijk lichaam en seksualiteit?
Welk wereld- en mensbeeld ligt ten grondslag aan de 
middeleeuwse opvattingen over het lichaam, gezond-
heid en seksualiteit? Hoe werken deze denkbeelden 
door in onze samenleving?

1 woensdag 20:00 – 21:30 uur
datum 6 oktober
o.l.v. Orlanda Lie
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 

07.  KUNSTGESCHIEDENIS: 
 MARIA MAGDALENA

Maria Magdalena een mysterieuze vrouw met vele 
gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. 
Was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus? De docent 
neemt je mee langs historische bronnen en indruk-
wekkende schilderijen. Tijdens de lezing zal worden 
besproken of een bezoek kan worden gebracht aan 
de tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent.

2 donderdagen 20:00-22:00 uur
datum 7-14 okt
o.l.v. Jean van Tongeren
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 14,00 
 

08.  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 (keu bal) 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 13-20-27 okt, 3-10 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00 
 

09.  BILJARTEN-2
Zie de informatie bij cursus 08.

5 woensdagen 20:00-21:00 uur
datum 13-20-27 okt, 3-10 nov
o.l.v. Piet Best en Ray Kramer
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 50,00 

 
10.  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 13 oktober
o.l.v. Pieter Boersma
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 
11.  MONUMENTEN IN DE 
 RONDE VENEN

Rondje Ronde Venen-langs de binnenring. Dit keer 
blijf je dicht bij huis. Je gaat langs de binnenring van 
de Ronde Venen. Van Mijdrecht naar Waverveen, Vin-
keveen, Wilnis en weer terug naar Mijdrecht. Onder-
weg maak je kennis met het landschap, gebouwd erf-
goed (gemeentelijke en rijksmonumenten), herinne-
ringsmonumenten en kunstwerken. Eerdere vertonin-
gen leverden veel positieve reacties op, waarvan de 
mooiste was: “Dat had ik nog nooit gezien, ik ben di-
rect een rondje gaan fietsen”.

1 woensdag 20:00-22:00 uur
datum 3 november
o.l.v. Henk Butink
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00 
 

12.  MOZAÏEK SIERADEN
In deze workshop kun je een hanger voor een ket-
ting, ring, armband of oorbellen met glasmozaïek ma-
ken. Door alle stukjes glas als een puzzel bij elkaar te 
leggen ontstaat er een prachtig geheel en krijg je een 
mooi en uniek sieraad. Heb je nog tijd over en wil je 
nog een sieraad maken dan is dat € 15,00 extra, con-
tant te betalen aan de docent.

1 donderdag 19:30-22:30 uur
datum 4 november
o.l.v. Gonda Santing
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 27,00 (incl. materiaalkosten)

13. WILGENTENEN HOED
In een landelijke omgeving wordt gewerkt met wilgen-
tenen, die speciaal gekweekt worden op grienden. Het 
is een puur natuurlijk materiaal dat erg buigzaam is. Je 
start met het vlechten van 2 kransen. Daarna ga je de-
ze kransen aan elkaar maken en de binnenste krans 
opvullen tot een bolletje. Zo ontstaat de wilgenhoed. 
De rand van de hoed ga je decoreren met seizoensat-
tributen en gekleurd breed lint naar eigen idee.

1 donderdag  18:30-21:30 uur
datum 4 november
o.l.v. Yvonne Kemp
plaats Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten € 32,50 (incl. materiaalkosten)

 
14. DIKKE DAMES (NANA) 
 BEELDJES BESCHILDEREN

Ze zijn werkelijk TE LEUK, deze dikke dames oftewel 
Nana’s genoemd. Bekend geworden door de Franse 
kunstschilderes en beeldhouwster Niki de Saint Phalle. 
Ze staan symbool voor sterke en onafhankelijke vrou-
wen en zijn altijd heel kleurrijk van opzet. Het beeldje, 
geplaatst op een houten sokkeltje meet 17 cm hoog. 
Je gaat deze beschilderen met acrylverf en acrylstif-
ten. Hoe kleurrijker hoe leuker. Ze worden vaak met 
een badpak aan beschilderd maar zonder zijn ze ook 
geweldig. Voorbeelden zijn er genoeg om je aan vast 
te houden. Je hoeft geen ervaring te hebben met (be)
schilderen en niet creatief te zijn. Dit lukt iedereen!

1 zaterdag 10:00-13:00 uur
datum 13 november
o.l.v. Juliette Schriek
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 47,00 (incl. materiaalkosten)

 
15. TANZANIA, HET SAFARI-
 PARADIJS VAN AFRIKA

Tanzania is het land van de ultieme safari. Een van de 
grootste natuurspektakels van Afrika is de jaarlijkse 
migratie van twee miljoen hoefdieren door het Seren-
geti ecosysteem. De migratiekuddes bestaan voor-
namelijk uit wildebeesten (gnoes), zebra’s en gazel-
len, die het hele jaar door op zoek zijn naar vers gras-
land. In de uitgestrekte nationale parken zie je ook de 
beroemde Big Five. Je wordt verrast door magnifie-
ke landschappen, zoals de Ngorongoro krater. Van-
af de rand van de krater heb je een schitterend uit-
zicht op de hooglanden met in de verte de Serenge-
ti. Na alle safari avonturen volgt een afsluiting op de 
witte stranden van Zanzibar, met een bezoek aan de 
hoofdstad Stone Town. De stad staat bekend om zijn 
kronkelige straatjes met typische huisjes, winkels, ba-
zaars en moskeeën.

1 donderdag 20:00-22:30 uur
datum 18 november
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 7,00

16. BRIDGE OPFRISCURSUS
In deze cursus gaan we de afspeeltechniek en bied-
vaardigheden weer opfrissen. Het oefenen en spel-
plezier staan  centraal. Van iedere les krijg je een sa-
menvatting van de behandelde en geoefende stof.

8 maandagen 13:30-15:30 uur
datum 4-11-18-25 okt, 8-15-22-29 nov
o.l.v. Joop van Delft
plaats De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
cursuskosten € 61,00 (incl. materiaalkosten)

NAJAAR 2021 DE STICHTING CURSUSPROJECT DE RONDE VENEN BIEDT OP DEZE 
PAGINA HAAR CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN

PROGRAMMA  CURSUSPROJECT
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Uithoorn/Amstelhoek - Op vrijdag 
27 augustus heeft De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek haar 50 jarig 
bestaan gevierd. Dit gebeurde in de 
kantine van De Legmeervogels. Er 
waren ongeveer 140 mensen 
aanwezig waarvan 100 leden en 30 
vrijwilligers. Uiteraard werden de 
corona maatregelen goed in de 
gaten gehouden en nageleefd. 
Dit jaar bestaat De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek 50 jaar. Er is in 
die 50 jaar veel gebeurd. Andrea 
Lambrichs De Bruin, voorzitter van 
de Zonnebloem Uithoorn/Amstel-
hoek, opende de middag met een 
speech over het ontstaan van de De 

Zonnebloem. Zij gaf aan waarom, 
juist ook nu, De Zonnebloem zo 
belangrijk is in onze samenleving.

Burgemeester
Daarna nam de Burgemeester het 
woord en hij feliciteerde De Zonne-
bloem met het 50- jarig bestaan en 
vertelde hoe belangrijk het voor de 
gemeente is dat er een Zonnebloem 
organisatie bestaat. Hij verraste de 
organisatie met een cheque van 500 
euro. Uiteraard werd deze met grote 
dank en blijheid in ontvangst 
genomen. Tineke Beuse, al 50 jaar 
vrijwilliger bij De Zonnebloem, heeft 
deze 50 jaren in een heel mooi 
gedicht samengevat en droeg dit 
voor op deze gezellig middag. Dit 
maakt veel indruk op de aanwezigen. 
Zij deed dit op een prachtige manier.

Oud-bestuursleden
Naast de leden en vrijwilligers waren 
ook oud- bestuursleden, vertegen-
woordigers van de regio en de buren 
van De Zonnebloem De Kwakel/
Vrouwenakker aanwezig. Maggy Wijf-
fels overhandigde namens de regio 
een leuk presentje. Er werd ook nog 
toelichting gegeven op de mogelijk-

Zeer geslaagde viering van het 50 jarig bestaan  
van De Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek

heid om mee te kunnen met het 
rolstoelfietsen. Een echte aanrader 
voor zowel de leden als de vrijwilli-
gers! Na afloop van de feestelijke 
bijeenkomst kon iedereen het 
gedicht van Tineke in een geplastifi-
ceerde versie meenemen en 
iedereen kreeg een leuke zonne-
bloem in pot mee.

Dankbaar
Het bestuur van De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek is dankbaar dat 
zoveel leden en vrijwilligers aanwezig 
waren bij deze viering. Ook is het 
bestuur zeer blij met alle sponsors: AH 
Jos van den Berg, De Legmeervogels, 
Gepo Vleeswaren, Kaasboer Alexan-
derhoeve, Morgenster, RIKKI stichting, 
Duo plant en het Burgemeester Koot-
fonds. Indien u ook interesse heeft om 
ons te sponsoren, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen.

Bijdrage
U kunt ook een bijdrage leveren door 
loten voor onze loterij te kopen. Er 
zijn leuke prijzen te winnen zoals een 
vakantie in het Beekse Bergen Safari 
Resort, een dagje uit bij Tuinen Appel-
tern, handige keukenapparaten zoals 
een airfryer en een originele Zonne-
bloem thermosfles. De trekking vindt 
plaats op 8 november 2021. Loten zijn 
online te koop via: www.zonnebloem.
nl/zelf-loten-verkopen/p/a00833. 
Sinds kort heeft De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek ook haar eigen 
Facebook pagina. Het is leuk als u de 
organisatie gaat volgen. De pagina 
heet: Zonnebloem afdeling Uithoorn/
Amstelhoek. Hierop vindt u al het 
nieuws en alle activiteiten. Ook kunt u 
eventueel een kijkje nemen op 18 
september bij winkelcentrum Zijdel-
waard of op 25 september bij winkel-
centrum Amstelplein. De Zonne-
bloem Uithoorn/Amstelhoek staat 
hier dan met een kraampje. Indien u 
meer informatie over De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek wilt dan kunt u 
het beste een kijkje nemen op de 
website: https://www.zonnebloem.nl/
uithoorn-amstelhoek. Hier kunt u ook 
regelmatig onder het tabje nieuws 
alles over de activiteiten en mogelijk-
heden vinden.

De Zonnebloem Uithoorn/Amstel-
hoek verwelkomt graag nieuwe leden 
gebruiken en ook vrijwilligers van 
iedere leeftijd zijn welkom. Graag 
willen met elkaar ervoor zorgen dat in 
Uithoorn en Amstelhoek niemand 
zich meer eenzaam hoeft te voelen.
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De Kwakel - Op 21 augustus organi-
seerde LTO Noord afdeling Aalsmeer/
De Kwakel een fietstocht telers en 
kwekerijen in de omgeving De 
Kwakel. Ruim 500 deelnemers 
meldden zich voor de fietstocht, 
waar gerekend was op maximaal de 
helft. ‘Vanaf 10:00 uur liep het direct 
storm,’aldus de eigenaar van het 
Bamboelabyrint, één van de startlo-
caties. ‘In recordtijd waren we door 

de routebeschrijvingen heen en 
moesten snel gaan bijprinten.’ De 
fietstocht was maakte onderdeel uit 
van de landelijke LTO zomeractie 
‘Boeren en Tuinders Pakken Uit’ en 
voerde langs, soms door, een aantal 
kwekerijen. De deelnemende 
bedrijven waren herkenbaar aan de 
corso- achtig versierde voertuigen, 
ieder met een eigen thema. De voer-
tuigen waren versierd met de 

Fietstocht door kwekersgebied 
De Kwakel groot succes

producten van de kweker/teler. Een 
aantal bedrijven had de deuren voor 
de deelnemers open gezet om zo te 
laten zien dat werken in de tuinbouw 
anno 2021 niet meer is waar het 
vijftig jaar geleden om bekend stond: 
op de knietjes in de aarde wroeten. 
Hi-tech en robotisering heeft in de 
tuinbouw al lang zijn intrede gedaan. 

Speuren
In het Kwakelse Bamboelabyrint 
Nirwana moest gespeurd worden 
naar een letter voor de puzzel, wat 
een ingewikkelde opgave was! 
Tevens was er een fototentoonstel-
ling over historisch De Kwakel. Veel 
indruk op de deelnemers maakte de 
imposante kas en torenhoge planten 
van de deelnemende 
paprikakweker:’Je ziet weleens zo’n 
kas als je er langs rijdt, maar dat het 
zulke geavanceerde bouwwerken 
zijn wist ik niet,’aldus een van de 
fietsers.’Nu snap ik waarom zo’n 
plantje zoveel geld moet kosten!’ 

Natuur
De fietstocht voerde ook langs het 
mooiste stukje natuurgebied dat 
deze omgeving rijk is, het Jaagpad 
tussen de Kalslagerweg en Vrouwen-
akker. ‘We werden overal zo gastvrij 
ontvangen,’ aldus en dame uit 
Amstelveen,’ en we kregen nog een 
leuk plantje van de kweker mee ook!’ 
Door de ruimhartige bijdrage van het 
Ondernemersfonds Uithoorn-De 
Kwakel kregen de deelnemers 
onderweg een gratis ijsje bij de 
ijscokar en een versnapering bij 
Gasterij De Kwakel, een splinter-
nieuwe horecalocatie in De Kwakel. 
Al met al was de actie, gesteund door 
het lekkere weer, een indrukwek-
kende promotie voor de tuinbouw. 
Dit smaakt naar meer. 
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Uithoorn - Zanggroep Musica zoekt 
onder 60-plussers, zangeressen en 
zangers om onze zanggroep te 
versterken. Musica is een zanggroep 
die alweer enige jaren bestaat en die 
zich tot doel heeft gesteld regel-
matig onze ouderen een plezierige 
middag te bezorgen in de vele instel-
lingen die onze regio rijk is. Zij zingen 
hoofdzakelijk operettemuziek, maar 
ook Musicalliedjes en het Hollands 
repertoire vindt bij onze toehoorders 
een willig oor. Wij worden aan de 
piano afwisselend begeleid door een 

pianiste of pianist. Zij repeteren 
wekelijks op woensdagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur in Het Hoge Heem 
in Uithoorn. Zij treden regelmatig op 
bij een verzorgings- of bejaardente-
huis en dat doen wij bijna altijd in de 
middag. De leden bestaan uit dames 
en heren met de nodige koorerva-
ringen die het plezierig vinden om 
met elkaar te zingen. Ook mensen 
met solistische ervaringen kunnen 
zich daar laten horen. De lat ligt niet 
hoog, maar ze zijn allemaal enthou-
siast en hebben plezier in het zingen 

Kun je nog zingen zing dan mee!

DE WEEK VAN DE LOOPBAAN

Uithoorn - Ben jij zoekende in werk- en loopbaanzaken? Meld je dan aan 
voor de Week van de Loopbaan 2021! In heel Nederland zetten loopbaan-
professionals en jobcoaches hun deuren voor je open tijdens de lande-
lijke Week van de Loopbaan van 13 t/m 17 september 2021. Maak vrijblij-
vend kennis met een Noloc loopbaanexpert bij jou in de buurt en krijg 
persoonlijk advies over jouw loopbaanvraagstuk. Ben je werkzoekend of 
wil je meer plezier en energie uit je werk halen? Sta je stil in jouw ontwik-
keling? Ben je toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Wil je weten 
waar jouw kwaliteiten liggen? Er kunnen talloze redenen zijn waarom je 
vastloopt in je werk. Het kost veel energie als je te lang met loopbaan-
vragen blijft rondlopen. Je zelfvertrouwen loopt een forse deuk op. Als je 
bedenkt dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur van je leven werkt, dan besef je 
nog meer hoe belangrijk het is om werk te doen dat bij je past en waar je 
gelukkig van wordt. Met begeleiding van een loopbaanprofessional kan 
je je doel scherp krijgen en een ontwikkelplan opstellen, zodat je in 
beweging blijft. Het begrip Leven Lang Ontwikkelen wordt steeds actu-
eler, want ook als je het prima naar je zin hebt, kun je al nadenken over je 
toekomst. Tenslotte zijn de tijden dat je 30 jaar bij dezelfde werkgever 
werkt voorbij. Door jezelf voortdurend te ontwikkelen blijf je bij en groei 
je mee met de veranderende arbeidsmarkt. Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Hoe doe je dat dan: blijvend ontwikkelen? Moet je daarvoor 
de schoolbanken in of kan dat ook in de praktijk? Betekent het een carriè-
reswitch of eens snuffelen in een andere branche? Of is een werkervaring-
plek voor jou dé oplossing? Veel vragen waar je met een loopbaanprofes-
sional over kunt sparren

Wil je meedoen en eens van gedachten wisselen  
over je werk en loopbaan? 
Meld je dan aan bij Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching Uithoorn 
voor de Week van de Loopbaan. Rose-Marie is Register Loopbaanprofes-
sional en Noloc gecertificeerd en doet als vanouds weer mee, in samen-
werking met de bibliotheken in de regio. Aanmelden gaat snel en makke-
lijk door haar een whatsapp te sturen op 06-53135015 o.v.v. WvdL en de 
bibliotheek waar je wilt afspreken. Ieder jaar is er enorm veel belangstel-
ling, dus wacht niet te lang met aanmelden, want vol = vol. 
Rose-Marie is op maandag 13 september van 13.00-18.00 uur in de  
Bibliotheek Maarssenbroek, Bisonspoor 237-01 Maarssen. Dinsdag 14 
september van 13.00-18.00 uur Bibliotheek Uithoorn, Dorpsstraat 43 
Uithoorn. Woensdag 15 september van 18.00-22.00 uur Bibliotheek Aals-
meer, Marktstraat 19 Aalsmeer. Donderdag 16 september van 13.00-18.00 
uur Bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8 Mijdrecht. Vrijdag 17 
september van 11.00-18.00 uur Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein 102 
Amstelveen.

Voor meer informatie check de website www.rooskleurigcoaching.nl  
of zie de advertentie elders in deze krant.

Check je loopbaan!

Uithoorn - Erik is een jongen van 8 
die altijd veel last had van buikpijn. 
Regelmatig kon hij niet naar school 
en de dokter kon niks vinden. Saskia, 
de moeder van Erik vertelt: ”echt zo 
vervelend voor hem. Ging hij toch 
naar school ook al had hij last, werd ik 
weer gebeld of ik hem kon halen. En 
dan denk je, het zal wel spanning op 
school zijn, maar in vakanties ging 
het gewoon door. We zijn echt zo blij 
dat we bij Linda terecht zijn 
gekomen. Het is helemaal weg, die 
buikpijn!”

Kinesiologie
Linda heeft een praktijk voor 
acupunctuur en kinesiologie en 
behandelt veel kinderen. Ik vraag aan 
Saskia hoe ze nu eigenlijk bij Linda 
terecht is gekomen. “Ik ben zelf fysio-
therapeut en ik kende kinesiologie 
wel. Het is hele fijne en zachte 
methode. We hadden echt van alles 
in het reguliere circuit gehad, en dat 
hielp allemaal niks. Erik en ook de rest 
van mijn gezin, zat er maar mooi mee. 
Het bepaalde op een geven moment 
alles. En als je kind steeds pijn heeft, 
lig je daar als moeder ook best 
wakker van. Het is heel fijn dat Linda 
niet perse hoeft te weten wat de 
oorzaak is, want die konden wij niet 
bedenken.” Maar wat is kinesiologie 
dan precies vraag ik aan Linda. 
Acupunctuur, dat ken ik wel. “Dat 
snap ik”, zegt Linda, 

Stress
“Eigenlijk is het heel eenvoudig. Alles 
wat stress oplevert, of dat nou span-
ning thuis is of op school. Of dat nou 
is dat je niet helemaal geaccepteerd 
wordt in je klas of je oma ziek is. Dat 
levert een blokkade in je lijf op. Soms 
weet je niet eens meer precies waar 
het in eerste instantie vandaan komt. 
Het uit het zich na jaren bijvoorbeeld 
in buikpijn, of gedragsproblemen, of 
een slaapprobleem. Maar die blok-

kades kun je opzoeken. Dat doe je 
met een spiertest. En als je die blok-
kades eenmaal hebt gevonden, dan 
kun je ze oplossen. Net zolang totdat 
jouw lijf weer weet hoe het ook als 
weer was. Hoe het was toen er nog 
geen klachten waren. Je hoeft dus 
hierbij helemaal niet alles te vertellen, 
of precies te weten waar het vandaan 
komt. Jouw lijf weet dat nog wel. 
Soms gebruik ik alleen de spiertesten, 
soms komt er een druppel of een 
kaartje uit of een acupunctuur punt. 
Het is echt bijzonder wonderlijk wat 
er allemaal in een behandeling 
gebeurt. 

Slapen
Laatst had ik een meisje van 13 in de 
praktijk die er 2 uur over deed om in 
slaap te vallen. En na de eerste 
behandeling krijg ik een mail van 
haar moeder dat ze binnen 5 minuten 
in slaap was die nacht. Hoe mooi is 
dat! Natuurlijk zijn we dan nog niet 
helemaal klaar, maar zoiets is een 
fantastisch begin.” zegt Linda stra-
lend. “Het doet in principe hetzelfde 
als acupunctuur, ervoor zorgen dat je 
weer heel wordt. Maar kinesiologie is 
een hele zachte methode, die super 
geschikt is voor kinderen. En ook voor 
ouders want soms zit daar ook een 
stukje wat opgelost mag worden.”

Verhuizing
Na jarenlang een praktijkruimte aan 
huis te hebben gehad is het tijd voor 
de volgende stap. Vanaf 1 september 
gaat ze een mooie praktijkruimte 
huren in het oude gemeentehuis aan 
de Amstel. “Ik ben echt super blij”, 
zegt ze. “Tijdens de lockdown, toen ik 
niet mocht werken , ben ik veel gaan 
wandelen langs de Amstel. En toen 
dacht ik: wat zou het tof zijn als ik hier 
een plekje had. Aan het mooiste 
stukje van Uithoorn.” En niet lang 
daarna kwam ze een oproep tegen 
van Claudia Slee, van praktijk Sentida. 

Als je kind niet lekker in z’n vel zit

voor met name de mensen die in een 
instelling wonen.
De zanggroep is een groep enthousi-
aste, meest gepensioneerde mensen 
met liefde voor het zingen -tezamen 
of solistisch- die het plezierig vinden 
voor hun medemens op te treden. 
Kom eens kennismaken op de 
woensdagavond in Het Hoge Heem 
in Uithoorn. Voor meer informatie 
over aanvang van de eerste repetities 
kun u bellen met: Kees Oskam, tele-
foon: 06-29283733 of mobiel:  
zanggroepmusica@kpnmail.nl

Die een massage praktijk heeft en 
een mede huurder zocht. Thuis was 
het wel mooi geweest, tijdens de 
lockdowns werd dat weer even goed 
duidelijk. “Ja, ik kan wel prima thuis 
behandelingen geven als de kinderen 
ook thuis zijn, maar echt handig is het 
niet. Ze moeten er van mij toch 
steeds rekening mee houden, dat ze 
een beetje stil zijn.” Linda noemt het 
echt een cadeautje dat dit op haar 
pad kwam.

Gratis workshop
Ze ziet wel dat de laatste anderhalf 
jaar invloed heeft gehad op kinderen 
en ook op hun ouders. “Iedere ouder 
wil een gelukkig kind. Het heeft 
zoveel invloed op het hele gezin als 
een van je kinderen uit balans is. Het 
liefste zou willen dat iedereen kennis 
zou maken met kinesiologie. En 
daarom geef ik een gratis workshop 
in mijn nieuwe praktijkruimte. Ik kan 
je nog zoveel vertellen, maar eigenlijk 
moet je het gewoon voelen.” verteld 
Linda. “De workshop is op zaterdag-
ochtend 18 september, maar als je 
niet kan op die datum, geef het dan 
even aan mij door. Want het is wel 
mijn bedoeling om deze workshop 
nog vaker te geven. Je kunt je 
aanmelden via mijn website. En die is 
makkelijk: www.linda-barens.nl.” Uithoorn - Vanaf maandag 6 

september a.s. is het Info- en Advies-
punt in Gezondheidscentrum de 
Waterlinie weer geopend. Bij het 
Info- en Adviespunt van de 
gemeente Uithoorn en Uithoorn voor 
Elkaar kunt u als inwoner van 
Uithoorn en De Kwakel terecht met al 
uw vragen en ideeën op het gebied 
van welzijn. In het Info- en Advies-
punt Uithoorn werken de gemeente 
en de vijf organisaties van Uithoorn 
voor Elkaar samen, zodat u snel de 
juiste ondersteuning, hulp of 
adviezen krijgt die u nodig heeft.
U kunt al uw vragen op het gebied 
van welzijn stellen. Bijvoorbeeld 

vragen over vrijwilligerswerk, 
mantelzorg, activiteiten in de wijk, 
over hoe u nieuwe mensen kan 
ontmoeten of over hulp omdat u wat 
ouder wordt. Wij helpen u graag 
verder met gratis advies en hulp.
Loop vrijblijvend binnen, er zijn geen 
kosten aan verbonden. Wij kijken 
met u of wij u direct kunnen helpen. 
Als dat niet kan of als uw vraag meer 
uitgebreid is, dan zorgen we dat u de 
juiste hulp en ondersteuning krijgt.
Het Info- en Adviespunt is op 
maandag en dinsdag geopend van 
8:30-12:00 uur. U vindt het in 
Gezondheidscentrum de Waterlinie, 
Koningin Maximalaan 30 in Uithoorn.

Info- en Adviespunt weer geopend
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De Ronde Venen - Burgemeester 
wethouders hebben samen met het 
recreatieschap Stichtse Groenlanden 
hele plannen in en rond het bestem-
mingsplan Plassengebied. Volgens 
het college past het ontwikkelsce-
nario binnen de Notitie Richtingge-
vende Keuzes. Echter met  uitzonde-
ring van de verschuiving van functies 
bij zandeiland 1 en het toevoegen 
van vergaderboten bij zandeiland 3. 
Er liggen hele dikke rapporten en de 
raad zal zich hier woensdag 8 
september over buigen in de techni-
sche commissievergadering  Ruimte-
lijke Zaken en het is de bedoeling dat 
de raad het dan donderdag 30 
september in de raad bespreekt en 
goed of afkeurt. Wat zijn zoal de 
plannen.  In het raadsvoorstel is o.a. 
te lezen: “Om te borgen dat de Vinke-
veense Plassen een toekomstbe-
stendig en aantrekkelijk recreatiege-
bied blijft, stellen wij voor om het 
Ontwikkelscenario als Toetsingskader 
vast te stellen, vooruitlopend op het 
vaststellen van het bestemmingsplan 
Plassengebied. Op 3 december 2020 
sprak u in de politieke commissie uw 
bedenkingen uit over snelvaren, dat 
deel uitmaakt van dit Ontwikkelsce-
nario. Als vervolg hierop bieden wij u 
het volledige Ontwikkelscenario aan 
zodat we de voorgestelde kwalita-

tieve ontwikkelingen ook in relatie 
tot de financiële opgave inzichtelijk 
krijgen. De initiatieven uit het 
Ontwikkelscenario dragen bij aan de 
financiële opgave die per 2024 bij 
SGL ligt. Door haar uittreding uit het 
recreatieschap valt de bijdrage van 
de gemeente Amsterdam dan weg. 
Het Ontwikkelscenario genereert 
inkomsten om dit mee op te vangen. 
Omdat vertraging in de uitvoering 
van het Ontwikkelscenario ook finan-
ciële consequenties kan hebben voor 
gemeente De Ronde Venen stellen 
wij deze werkwijze voor. 

Vergaderboten en hotel
Het beoogde effect is om op de korte 
termijn te weten hoe de raad staat 
tegenover de initiatieven uit het 
Ontwikkelscenario. Deze input over 
de gewenste recreatieve ontwikke-
ling in het gebied nemen wij mee in 
de gesprekken met de provincie over 
het bestemmingsplan. Daarnaast kan 
het recreatieschap op basis van deze 
input besluiten of zij bepaalde ruim-
telijke onderzoeken alvast uitvoert. 
Zij kan hiervoor desgewenst een 
afzonderlijke omgevingsvergunning 
voor afwijking van het bestemmings-
plan aanvragen. Dit bevordert de 
voortgang van het proces en 
vergroot de kans op tijdige inkom-

Raad aan zet: Veel plannen op en  
rond de zandeilanden in Vinkeveen

Eiland 3

Klinkhamer locatie Hier zou het hotel moeten komen

Eiland 1 met restaurant

sten voor het recreatieschap. Het op 
de lange termijn waarborgen van 
een toekomstbestendig en aantrek-
kelijk recreatiegebied. Afwijkend van 
de Notitie beoogt het recreatieschap 
een hotel nabij de entree van het 
parkeerterrein Winkelpolder, in plaats 
van op zandeiland 1. Daarnaast stelt 
zij in afwijking van de Notitie een 
drietal vergaderboten bij zandeiland 
3 voor”, aldus het raadsvoorstel. 

College beslist
Indien de raad  met dit Ontwikkelsce-
nario instemt, geeft zij ook direct het 
college de bevoegdheid om zonder 
inmenging van de raad vergun-
ningen af te geven, natuurlijk i indien 
de aanvraag past binnen genoemd 
Ontwikkelscenario en voorts voor-
zien is van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. Op basis van dit Toet-
singskader kunnen initiatiefnemers 
er dus voor kiezen om een omge-
vingsvergunning aan te vragen, in 
plaats van te wachten op het nieuwe 
bestemmingsplan. De aanvragen 
moeten initiatiefnemers voorzien van 
een ruimtelijke onderbouwing. 
Zowel onder de huidige wetgeving 
als onder de Omgevingswet speelt 
de raad een rol in de besluitvorming 
per initiatief. De mogelijkheid voor 
initiatiefnemers om een vergunning 
aan te vragen in plaats van te 
wachten op het bestemmingsplan 
bevordert de voortgang. Dit draagt 
bij aan een snellere doorontwikke-
ling van het recreatiegebied Vinke-
veense Plassen. ”Er is behoefte aan 
een kwalitatieve impuls van de open-
bare ruimte van recreatieterreinen”, 
zo vervolgt het college in het raads-
voorstel. “Dit vraagt om investe-
ringen door het recreatieschap. 
Tevens is er vraag naar een hogere 
kwaliteit en uitbreiding van zowel 
actief vermaak als exclusief (rustig) 
aanbod. Het gaat om ontwikkelingen 
op het gebied van horeca, verblijfsre-
creatie, dagrecreatie en leisure voor-
zieningen. Via deze initiatieven kan 

het recreatieschap de gedane inves-
teringen terugverdienen. Tegelijk 
krijgen ondernemers de kans om 
nieuwe initiatieven te ontplooien. De 
basiskwaliteiten moeten op orde zijn. 
Gedateerde voorzieningen hebben 
daarom een update nodig zodat zij 
aan de wensen van de recreanten 
blijven voldoen. Nieuwe voorzie-
ningen spelen in op behoeften van 
de doelgroepen. Met de extra pacht-
inkomsten die dit oplevert kan het 
recreatieschap het gebied blijven 
beheren en onderhouden en de 
veiligheid van de recreant blijven 
borgen. De uitbreiding of toevoeging 
van voorzieningen koppelt het recre-
atieschap aan de beoogde poorten 
(entrees) in het gebied. Door de 
ontsluiting dan wel locatie van deze 
voorzieningen te koppelen aan de 
verschillende poorten, ontstaat een 
zorgvuldig en logisch ingericht recre-
atiegebied. Hierbij versterken de 
voorzieningen en de poorten elkaar. 
Ze dragen gezamenlijk bij aan de 
duurzame exploitatie van het gebied. 
Jaarronde voorzieningen zijn interes-
sant als duurzame exploitatiemoge-
lijkheden. Deze dragen bij aan de 
instandhouding van de overige (dag)
recreatieve voorzieningen.

Hotel
De Notitie maakt ontwikkeling van 
een hotel mogelijk op zandeiland 1. 
RMN stelt echter voor om aan het 
begin van parkeerterrein Winkel-
polder een multifunctioneel gebouw 
inclusief hotel te realiseren, in plaats 
van op het eiland zelf. Hierin zijn de 
volgende functies mogelijk: 
ontvangstgebouw met fysiek toeris-
tisch informatiepunt over de Vinke-
veense Plassen (TOP); kleinschalige 
supermarkt/detailhandel; - horeca 
vergaderlocatie; en 120 hotelkamers.  
Het multifunctionele gebouw functi-
oneert dan tevens als een markering 
als entree richting het parkeerterrein 
en de achterliggende zandeilanden. 
De combinatie van functies versterkt 
exploitatie en is mede interessant 
voor de zakelijke doelgroep. Door de 
ligging aan de Vinkenkade zijn het 
hotel en entreegebouw goed bereik-
baar; ook voor de toeristische 

passant (o.a. fietsers). Bovendien 
hoeven er geen zware machines 
zandeiland 1 op om dit gebouw te 
realiseren. De keuze voor zandeiland 
3 sluit aan op de onderverdeling van 
zandeilanden. Dit eiland is onderdeel 
van de natuurlijker eilanden aan de 
zuidoostzijde van het gebied. Op het 
eiland vinden geen zakelijke activi-
teiten plaats, alleen op de boten zelf. 
Er is geen horeca voorzien. Het eiland 
blijft dan ook natuurlijk ingericht. 
Daarmee zijn de vergaderboten een 
voorbeeld van extensief gebruik van 
de eilanden en past dit binnen een 
natuurlijke ontwikkeling. De verga-
derboten zijn bereikbaar via een 
boot vanaf zandeiland 1. Dit eiland is 
goed bereikbaar en met Winkel-
polder voorzien van voldoende 
parkeergelegenheid”, aldus het 
college. Het is waardevol om dit 
natuur- en recreatiegebied in onze 
gemeente te hebben. Het beheren, 
onderhouden en exploiteren van een 
recreatiegebied is tegelijk kostbaar. 
Wanneer het recreatieschap per 2024 
niet in staat is de verdienopgave van 
78.000 euro te realiseren, komt dit 
bedrag jaarlijks ten laste van de 
begroting van gemeente De Ronde 
Venen. Om dit risico te verminderen 
is het belangrijk dat het recreatie-
schap de voorgestelde maatregelen 
uit het ontwikkelscenario kan 
uitvoeren. Met de opbrengsten kan 
zij het recreatiegebied beheren en 
onderhouden en de kwaliteit en 
veiligheid ervan bewaren. 

Parkeren
Met het Ontwikkelscenario liggen er 
kansen om de bereikbaarheid én het 
parkeren rond de Vinkeveense 
Plassen te verbeteren. Denk hierbij 
aan een differentiatie in de bereik-
baarheid van de entrees en het 
stimuleren van andere vervoers-
vormen dan de auto. Naast een 
goede ontsluiting voor autoverkeer 
is er ook aandacht voor de verbete-
ring van de bereikbaarheid met de 
fiets, het openbaar vervoer (moge-
lijke flex-systemen) en deelsystemen. 
Stilstand is achteruitgang. Om te 
voorkomen dat de zandeilanden in 
de Vinkeveense Plassen op termijn 
onaantrekkelijk worden voor recre-
anten en daarmee ook de kwaliteit 
van de openbare ruimte achter blijft, 
is een kwaliteitsimpuls noodzakelijk. 
Het Ontwikkelscenario voorziet in 
recreatieve en landschappelijke/
natuurvriendelijke ontwikkelingen 
die ervoor zorgen dat het gebied 
interessant blijft voor meerdere doel-
groepen. Het uitvoeren van het 
ontwikkelscenario vergt nadere 
uitwerking zowel inhoudelijk als 
financieel. Op dit moment is ondui-
delijk op welke wijze de discussie 
over de toekomst van het schap van 
invloed is op de uitvoering. 

Eiland 4

Vervolg op volgende blz.
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Vinkeveen - Door het afzeggen van 
twee deelnemende koren die kampen 
met coronabesmettingen moest de 
organisatie van het Shantyfestival met 
pijn in de hart besluiten om het festijn 
dat gehouden zou worden op 

zaterdag 4 September niet te laten 
plaatsvinden. Nieuw benaderde koren 
waren om diverse redenen niet in staat 
om op korte termijn naar Vinkeveen te 
komen. Een tegenslag voor de zangers, 
supporters, sponsors en vrijwilligers.

Shantyfestival gaat niet door!

Regio – Het aantal huishoudens in 
Nederland dat voedselhulp krijgt van 
de voedselbank is in 2020 met 7,2% 
gestegen. Achter deze toename zit 
ook een grote groep kinderen. Het 
aantal kinderen t/m 17 jaar die afhan-
kelijk zijn van de voedselbank steeg 
in 2020 met 9,3% ( 36.858 kinderen). 
Speciaal voor deze kinderen, start 
vandaag de grote landelijke actie 
gericht op het ontbijt “Op een lege 
maag kun je niet leren” in samenwer-
king met Albert Heijn. Geen enkel 
kind zou met een lege maag naar 
school mogen gaan. De actie duurt 
t/m 12 september. Klanten kunnen in 
660 winkels van Albert Heijn, 
verspreid over heel Nederland, 
ontbijt-producten zoals hagelslag, 
havermout en cornflakes doneren 
aan de lokale voedselbanken. De 
ontbijtproducten zijn speciaal gese-

lecteerd en staan bij elkaar gegroe-
peerd in de winkel, zodat het makke-
lijk is voor klanten om de producten 
uit te zoeken. Alle producten zijn 
gericht op een voedzaam ontbijt voor 
gezinnen met kinderen. Op ah.nl/
doneren staat de lijst met Albert 
Heijn winkels die deelnemen aan 
deze actie met de voedselbank. 

Geweldig
“Geweldig dat onze vaste en belang-
rijke partner Albert Heijn zich weer 
inzet voor de voedselbanken. Deze 
week zijn alle scholen weer 
begonnen. Een mooi moment om 
gezinnen die het moeilijk hebben te 
helpen met het aanvullen van de 
voorraadkast. Want op een lege 
maag kun je niet leren. Het zou dus 
fantastisch zijn als we deze week veel 
ontbijtproducten inzamelen voor 

Op een lege maag kun je 
niet leren

gezinnen die klant zijn bij de voed-
selbank!”, aldus Leo Wijnbelt 
Bestuursvoorzitter van Voedselbank 
Nederland.

Allemaal
Ook in Uithoorn en in De Kwakel zijn 
kinderen helaas afhankelijk van 
voedselhulp. Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel steunt samen met haar 
vrijwilligers deze kinderen en hun 
gezinnen door wekelijks voedsel te 
verstrekken uit gedoneerde 
middelen. In Uithoorn kunnen inwo-
ners ook meedoen aan de inzame-
lingsactie van Albert Heijn. Daarmee 
is voedselbank Uithoorn-De Kwakel 
enorm geholpen. Je vindt de actie-
producten bij Albert Heijn Jos van 
den Berg aan Amstelplein 37 en 
Albert Heijn Zijdelwaard aan Zijdel-
waardplein 84. 

Ook in de gemeente De Ronde 
Venen doen de verschillende AH 
vestingen mee aan deze actie. In de 
week van 30 augustus tot 5 
september worden ontbijtproducten 
ingezameld bij AH Abcoude en AH 
Leicester in Mijdrecht én in de week 
van 6 september tot 12 september 
bij AH Passage in Mijdrecht. In goed 
overleg wordt een gezond assorti-
ment ontbijtproducten aangeboden. 
Deze zijn uitgestald in een speciale 
kraam in de filialen. De kraampjes 
worden bemand door de vrijwilligers 
van Voedselbank De Ronde Venen 
en/of leden van Rotaryclub Vinken-
veen-Abcoude. Nadat de producten 
zijn afgerekend kunnen deze nabij 
de kassa’s worden ingeleverd bij de 
afgifteplek.

Wilnis - Leer hoe te handelen bij alle-
daagse verwondingen en letsels 
tijdens de nieuwe EHBO cursus in 
oktober bij EHBO vereniging Wilnis. 
Op de woensdagavonden maak je 
kennis met alle basisvaardigheden 
van de EHBO. Onder begeleiding van 
de ervaren en enthousiaste docente 
leer je de theorie en praktijkvaardig-
heden om kleine en grotere letsels te 
behandelen en erger te voorkomen. 
Bij de cursus zit ook de aantekening 
reanimatie met AED inbegrepen. 
Schrijf nu in voor 30 september via 
info@ehbowilnis.nl.

Inhoud cursus
In 14 lesavonden leer je van de 
enthousiaste docente Else op een 
praktijkgerichte manier alle beno-
digde vaardigheden voor het EHBO 
diploma. Bijvoorbeeld botbreuken 
komen vaak voor, maar hoe handel je 
daar nu eigenlijk bij? Wel of niet 
koelen? Wel of geen ambulance 
bellen? Hoe voorkom ik erger? Hoe 
hou ik rekening met de veiligheid 
van het slachtoffer, de eventuele 
omstanders en uiteraard mezelf? Wat 
doe ik bij iemand die geen ademha-
ling of hartslag meer heeft? Hoe 
werkt nou eigenlijk zo’n AED? Op al 
die vragen en meer wordt uitgebreid 
ingegaan en geoefend in de cursus.

Meer informatie
Bij voldoende aanmeldingen en 
onder voorbehoud van de op dat 
moment geldende Coronamaatre-
gelen, start de cursus in oktober. De 
cursus wordt gegeven op de woens-
dagavond van 19.30 tot circa 21.30 
uur in Gebouw De Schakel in Wilnis. 
De opleiding wordt afgesloten met 
een examen. Bij de cursus zijn het 
EHBO- lesboek, alle lesmaterialen en 

het examen inbegrepen. Aan het 
einde van de opleiding, na het 
succesvol afronden van het examen, 
ontvang je het diploma Eerste Hulp 
van het Oranje Kruis. Hierna hou je 
met tenminste 8 herhalingslessen 
per seizoen het EHBO-diploma 
actueel. In een gezellige groep 
werken we praktijkgericht aan het 
bijhouden van de Eerste Hulp 
competenties. Daarnaast hebben alle 
leden vrije inbreng voor enkele 
thema-avonden. Onder normale 
omstandigheden gaat het nieuwe 
EHBO jaar in september van start met 
een grote oefening in samenwerking 
met de brandweer. Een ideale gele-
genheid om je vaardigheden te 
toetsen.

Vergoeding zorgverzekeraar
Wellicht komt u in aanmerking voor 
vergoeding van de cursuskosten 
door uw zorgverzekeraar. Check de 
link in het nieuwsbericht op 
www.ehbowilnis.nl voor een over-
zicht.Ben je geïnteresseerd? Schrijf 
nu snel in! Neem contact op met 
Frank Hopman op tel. (0297) 285993 
of mail info@ehbowilnis.nl. 
Website: www.ehbowilnis.nl. 

Nieuwe EHBO cursus start  
in oktober

Vinkeveen - Op zaterdag 11 
september is er weer een boeken-
markt op het plein en in de Ontmoe-
tingsruimte van De Morgenster aan 
de Herenweg 253 te Vinkeveen. Het 
aantal boeken dat ons werd aange-
boden was zo groot dat we dit jaar 
een tweede verkoop organiseren. 
Deze keer is de verkoop van boeken 
tegen een vaste prijs van 2 euro per 
kilo.  Zorgt u er voor dat u een 
handige tas meeneemt. Er worden 
boekentafels ingericht per thema 

over het plein langs de kerk en in het 
Ontmoetingscentrum. Thema’s zijn 
o.a.: romans, kinderboeken, thrillers, 
(internationale) literatuur, natuur en 
tuinen, koken, kunst, catalogussen/
fotoboeken, streekromans, reizen, 
streekromans en non-fictie. Verder 
zijn er enkele tafels met antiquarische 
boeken en theologische boeken. Voor 
inleveren van boeken kunt u contact 
opnemen met Kees van Vliet, tel: 06 
55 798 831. De boekenmarkt is er 
tussen 9.00 en 15.00 uur.

Boeken verkoop in Vinkeveen Eenzijdig ongeval
Mijdrecht -  De politie heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag is 
een dronken automobilist aange-
houden, na het veroorzaken van 
een ongeval. Het ongeluk 
gebeurde op de Bozenhoven in 
Mijdrecht. De auto vloog uit de 
bocht en eindigde tegen een 
lantaarnpaal. Na het afnemen 
van een blaastest werd de 
bestuurder aangehouden voor 
rijden onder invloed.

Eiland 5

Raad aan zet: Veel plannen op en  
rond de zandeilanden in Vinkeveen
Vervolg van vorige blz.

Eiland 1

Financiën 
Door de uittreding van gemeente 
Amsterdam heeft SGL de financiële 
opgave om met ingang van 2024 jaar-

lijks € 78.000 extra inkomsten te gene-
reren. Dit is in februari 2019 gesteld in 
het Programma Vinkeveense Plassen. 
Dit betekent dat de kosten die zullen 
worden gemaakt om het gebied 
aantrekkelijker te maken in deze 

verdienopgave zijn verdisconteerd. 
Wanneer maatregelen door vertraging 
in de bestemmingsplanprocedure niet 
tijdig uitgevoerd worden, is het aanne-
melijk dat de benodigde inkomsten 
pas later binnenkomen. Mochten er 

naast het snelvaren meer onderdelen 
zijn die uiteindelijk niet in het bestem-
mingsplan worden opgenomen, bete-
kent dit minder inkomsten voor het 
recreatieschap. De gemeente De 
Ronde Venen betaalt het tekort). Dit 
komt boven op de deelnemersbij-
drage die De Ronde Venen jaarlijks aan 
SGL betaalt. Wanneer duidelijk is hoe 
de raad tegenover de uitgangspunten 
en de invulling daarvan in de vorm 

van het ontwikkelscenario staat, 
kunnen stappen worden gezet naar 
opname in het bestemmingsplan. Dit 
geeft extra duidelijkheid in de dialoog 
met de provincie over de bestem-
mingsplanprocedure. Daarnaast kan 
het recreatieschap onderzoeken gaan 
opstarten die noodzakelijk zijn om 
vooruitlopend op het bestemmings-
plan al ontwikkelingen in gang te 
zetten.
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Waverveen: Klein dorp met 
grote geschiedenis

Daardoor werden de Waverveense 
landerijen in de 17e en 18e eeuw 
omgetoverd in uitgebreide plassen, 
die er net als de huidige Vinkeveense 
plassen uitzagen, en waar weinig 
inkomsten meer van af te halen 
waren. Pas nadat het dorp Waver-
veen daardoor bijna van de aard-
bodem was verdwenen (en het in 
1841 tegen zijn zin als armlastig 

dorpje bij Vinkeveen werd gevoegd), 
werd het nog net op tijd gered door 
het leegpompen van de plassen 
tussen 1872 en 1878, waardoor de 
huidige polder Groot-Mijdrecht 
ontstond. In het midden daarvan ligt 
Waverveen als een kleine dorpskern 
te midden van de agrarische 
landbouwbedrijven.
Ondanks dat Waverveen slechts een 

Waverveen - Wie door de groene Waverveense polder rijdt beseft door-
gaans niet dat zich in de loop der eeuwen op dit vredige gebied ingrij-
pende ontwikkelingen hebben voorgedaan. Als men duizend jaar terug 
in de geschiedenis zou kunnen gaan, zou men uitkomen op een vele 
meters hoger gelegen, drassig veengebied, waarin zich slechts een 
enkele visser of jager waagde die hun kleine bootjes door de talrijke 
kreken stuurden. Enkele eeuwen later werd ontdekt dat men het 
gedroogde veen of turf prachtig kon gebruiken om het eten te koken en 
de woningen te verwarmen, maar ook voor allerlei andere bedrijvig-
heden. Het resultaat was dat de wijdse veengebieden in de loop van een 
paar eeuwen werden uitgebaggerd om turf te produceren die veelal naar 
het altijd gretige Amsterdam werd afgevoerd.

Wat doet de historische 
vereniging?
Belangstelling wekken voor de 
geschiedenis van De Ronde 
Venen in de ruimste zin. Onze 
vereniging geeft gelegenheid 
tot onderzoek naar eigen voor-
ouders, stimuleert de aandacht 
voor oude panden en via de 
Stichting Proosdijer Publicaties 
verzorgen we uitgaven over de 
geschiedenis van De Ronde 
Venen. Zoals het boek ‘Waver-
veen: van boeren, burgers en 
buitenlui’, binnenkort à € 24,50 
verkrijgbaar via de lokale boek-
handels of via www.proosdij-
landen.nl/publicaties.
Het visitekaartje van de vereni-
ging is het keurig verzorgde, 
inhoudelijk ter zake kundig en 
historisch verantwoorde tijd-
schrift: de Proosdijkroniek. 
Leden ontvangen elk kwartaal 
dit fraai vormgegeven blad met 
een grote diversiteit aan arti-
kelen over de historie van onze 
omgeving.

Illustratie: Cover Waverveen boek

De laatste schoolfoto met alle leerlingen en leerkrachten van de christelijke school aan de Botsholsedwarsweg uit 2008,  

kort voordat deze school gedwongen de deuren moest sluiten.

De Viersprong (kruispunt Hoofdweg-Cliffordweg-Waverveensepad) rond 1925.  

De jongeman rechts met de fiets is Bertus de Lange.

De Hoofdweg in de buurtschap Gemaal in de richting van de brug over de Waver rond 

1930. Het aanzien is nu totaal veranderd (links staan de panden Hoofdweg 18 en 20).

De Cliffordweg gezien vanaf de Veldweg rond 1930. Met links de grote populieren 

die in de 18e eeuw door de beroemde botanicus Linnaeus zouden zijn geplant voor 

het rechthuis. De bomen zijn in 1970 verwijderd omdat ze door de ouderdom 

gevaarlijk begonnen te worden.

Het dorsen van het koren bij Jan de Boer aan de Waverdijk 15 bij Nessersluis rond 1900.  

Voor het dorsen werd een sterke stoommachine gebruikt.

klein dorp is, waar in totaal niet veel 
meer dan zo’n negenhonderd 
mensen wonen, heeft het in de loop 
der eeuwen interessante ontwikke-
lingen doorgemaakt. Het bekendste 
daarvan is wellicht de rampspoed die 
het dorp in 1672 trof, toen de Franse 
bezetter het dorp plunderde en voor 
een groot deel in de as legde. Dat 
was een drama, waarvan we nu nog 
de details kennen door de vaardige 
pen van de toenmalige gerefor-
meerde dominee Henricus Selijns die 
daar een uitvoerig verslag van 
opschreef in het oude kerkenboek, 
dat wonder boven wonder de tand 
des tijds heeft doorstaan. 
In al die tijd is er slechts één keer een 
boek over de geschiedenis van dit 
dorp verschenen en wel in 1987 toen 
de hervormde kerk precies honderd 
jaar bestond. Bijna 35 jaar later 
verschijnt er nu een prachtig boek in 
groot formaat en kleurendruk over 
het dorp, waarin vooral de lotge-
vallen van het dorp en zijn bewoners 
in de afgelopen eeuw centraal staan. 
Daarbij gaat het natuurlijk om de 
ontwikkelingen van de verschillende 
buurtschappen (Cliffordweg, 
Nessersluis, Gemaal), maar ook om 
het landelijke dorpsleven, waarin de 
boeren lange tijd de toon aangaven 
en waarbij een kleine middenstand 
de noodzakelijke diensten verleende 
als kruidenier, bakker, fouragehandel 
en, natuurlijk, de verschillende 
herbergen, waar men niet alleen 
voor een borrel terecht kon, maar 
waar ook een deel van het gemeen-
schapsleven zich afspeelde. Ook de 
lotgevallen van de inmiddels 

verdwenen christelijke en openbare 
scholen komen aan de orde. Voor de 
liefhebbers wordt er ook ingegaan 
op de ontstaansgeschiedenis van het 
dorp, de strafrechtspraak in de 18e 
eeuw, de droogmakerij van de 
Waverveense Plassen en de lotge-
vallen van enkele Waverveense 
schouten en burgemeesters die 
tezamen een bont gezelschap 
vormden.
Aan de hand van een groot aantal 
unieke foto’s wordt getoond hoe 
Waverveen zich in de afgelopen 
eeuw heeft ontwikkeld door de 
komst van enkele nieuwe buur-
schappen, maar ook door de verbe-
tering van het wegennet, dat er tot 
1962 allerbelabberdst bij lag. In een 
apart hoofdstukje wordt ook aange-
geven hoe verschillende kunstschil-
ders het dorp vereeuwigden, terwijl 
een uniek hoofdstuk een prachtig 
overzicht geeft van de vele bijnamen, 
waarmee tal van polderbewoners in 
de afgelopen eeuw werden aange-
duid en niet altijd op even vleiende 
wijze. Bovendien wordt de geschie-
denis vanaf het ontstaan van het 
dorp zo’n 800 jaar geleden op beel-
dende wijze geschetst. Kortom, een 
boek waarin allerlei bekende en 
vooral minder bekende aspecten van 
dit fraaie dorp worden besproken. 
Samen met de vele illustraties is 
hiermee een lees- en kijkboek 
ontstaan, waar een klein dorp als 
Waverveen trots op mag zijn. De 
mooie fotoverzameling van Jan 
Compier in zijn Poldermuseum 
vormde hiervoor een dankbare bron. 
Weinigen zullen hebben geweten 
dat er zoveel interessants over dit 
kleine dorp te vertellen was. Het 
boek is geschreven door de histo-
ricus Arie Bloed, net als Jan Compier 
een geboren en getogen 
Wavervener.





Roparun voor Haarwensen
Regio - Roparun is inmiddels een 
begrip geworden in de 29 jaar waarin 
ze actief zijn. De Roparun 
(“Rotterdam Parijs run”) is een non-
stop estafetteloop die sinds 1992 
wordt gehouden tussen Rotterdam 
en Parijs. Al vanaf het eerste jaar is 
het ophalen van geld het hoofddoel 
van deze sportieve prestatie. Het 
geld wat tijdens deze unieke pres-

tatie wordt opgehaald is bedoeld om 
projecten te financieren die het 
leven van mensen met kanker, voor 
zover mogelijk, te veraange-
namen. “Leven toevoegen aan de 
dagen, waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het 
leven” is het motto van Roparun een 
motto waar Haarwensen volledig 
achter staat. Haarwensen www.haar-

wensen.nl genereert sinds 13 jaar 
haar en geld om daar haarwerken 
van te laten maken voor kinderen die 
door een medische achtergrond 
geen haar meer hebben. Denk 
hieraan aan kinderen die een chemo-
kuur moeten ondergaan. Deze haar-
werken worden volledig gespon-
seerd door particulieren en 
bedrijven. Zij sponseren Haarwensen 
door het benodigde haar en geld te 
schenken. Een van onze vaste- en 
grote financiële sponsor is Roparun. 
Ook in dit moeilijk jaar, met een coro-
navirus die over de wereld raasde, 
konden wij op Roparun rekenen, 
terwijl ook zij het zwaar hebben 
gehad in deze tijd. We zijn Ropraun 
zeer dankbaar voor hun royale 
bijdrage en vertrouwen. 2021 zal de 
roparun niet de gebruikelijke route 
nemen, dit jaar blijven ze in Neder-
land. Meer weten of zelf deelnemen 
in 2022 kijk dan op https://roparun.nl
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Aalsmeer - Bij ESA (Exploitatie Sportac-
commodaties Aalsmeer) werken 
mensen die iets voor een ander over 
hebben. Ze zijn betrokken met elkaar, 
maar ook met de bezoekers. Deze 
gedreven en enthousiaste medewerkers 
streven er naar om als één team samen 
te werken. Het is belangrijk dat iedereen 
zich thuis voelt en in een fijne sfeer met 
elkaar kan werken. Spreekt dit jou aan? 
ESA is op zoek naar nieuw talent om het 
team te versterken! 

Sportcentrum De Waterlelie
Sinds 2018 is er een prachtig stuk aange-
bouwd aan zwembad De Waterlelie met 
een sporthal en nieuwe kantoren. Hier 
bevindt zich ook het kantoor van ESA, 
de nieuwe receptiebalie en de horeca. 

Feestcommissie
Een aantal enthousiaste collega’s vormt 
de drijvende kracht achter de feestcom-
missie. Deze club organiseert diverse 
feestjes en activiteiten voor alle colle-
ga’s. Ook doet het personeel van ESA 
jaarlijks mee aan onder andere Step by 
Step en het volleybaltoernooi bij the 
Beach. 

Sportcultuur 
Sporten en bewegen is waar het om 
draait bij ESA. Niet alleen omdat het 
goed voor je is, maar vooral omdat 
het leuk is! Zelf sporten is één ding, 
maar een hele gemeente in bewe-
ging krijgen is een tweede. Behalve 
beheer en onderhoud aan de 
accommodaties, werkt ESA graag 
samen met verenigingen en sport-
aanbieders. ESA organiseert zelf acti-
viteiten voor precies die groepen 
waar nog weinig of niets voor is. Van 
Freerunning tot rollatorwandelen, 
zolang iedereen maar in beweging 
komt! 

Carrière 
Ben jij op zoek naar een carrière in 
de sportbranche en vind je het leuk 
om dit te combineren met horeca? 
Bekijk dan de vacatures op de 
website! ESA biedt goede arbeids-
omstandigheden aan en tijdens het 
wegvallen van een functie door 
corona, zijn er genoeg andere werk-
zaamheden om de arbeidsovereen-
komst voort te zetten. Dus ga voor 
zekerheid en solliciteer bij ESA!

ESA op zoek naar nieuw talent

Uithoorn - Zaterdag 28 augustus 
2021 vond de eerste editie plaats van 
de Kooyman Beachmasters Uithoorn. 
De parkeerplaats bij Amstelhof Sport 
& Health Club aan de Noorddam-
merweg was door de hoofdsponsor 
Kooyman Sierbestrating en Tuinhout 
BV volgestort met 140 kuub zand. De 
organisatie was in handen van 
Volleybalvereniging SAS’70 samen 
met Amstelhof en SPUK (Stichting 
Promotie Uithoorn en De Kwakel), 
waarbij uiteraard rekening werd 
gehouden met alle Corona-proto-
collen. Het weer was ons deze 
zaterdag goed gezind. Met een 21 
graden en een sluimerend zonnetje 
was het heerlijk weer om buiten met 
de voetjes in het zand te beachvol-
leyballen. Nu en dan zorgde de wind 
wel voor een andere wending van de 
balrichting, maar dat hoort er nu 
eenmaal bij met buitensporten. 
Spelvreugde
De spelvreugde werd verhoogd door 
vrolijke achtergrondmuziek en alle 
teams werd verzocht om een eigen 
yell ten gehore te brengen. De deel-
nemende teams ( 6 spelers, waarvan 

minimaal 2 dames in het veld) 
bestonden uit vriendengroepen, 
buren/straten en bedrijven. Er wedr 
met veel enthousiasme gestreden 
om de felbegeerde bokaal “Kooyman 
Beachmasters Uithoorn 2021”. Na 
een dag serveren, blokken, 
aanvallen, duiken, vallen, set-uppen 
en yellen, stonden de volgende 5 
teams in de finalerondes: Zand 
erover, Amstelhof Toppers 1, Soli-
Dudes, Team Bruinsma Natuurlijk! en 
Met een korreltje zand. Uiteindelijk 

mochten de Amstelhof Toppers 1 de 
felbegeerde bokaal Kooyman Beach-
masters Uithoon 2021 omhoog 
houden. De organisatie kijkt terug op 
een zeer geslaagde en gezellige 
beachvolleybaldag. En de teams met 
supporters bleven dan ook nog 
gezellig natafelen op het terras van 
Grandcafe La Base bij Amstelhof. We 
willen dit een jaarlijks terugkerend 
sportevenement laten worden voor 
alle inwoners en bedrijven van 
Uithoorn en De Kwakel

Geslaagd beachvolleybaltoernooi 
Kooyman Beachmasters

Wilnis - Bridgevereniging De Ronde 
Venen begint het nieuwe seizoen op 
7 september in een ontspannen sfeer. 
Er wordt elke dinsdagavond van 19.45 
tot 22.45 uur gespeeld in de grote 
Culturele Zaal van de Willisstee. Deze 
zaal is ruim en goed geventileerd. We 
spelen aan grote ronde tafels en 
hanteren éénrichtingsverkeer zodat 
veilige afstand gegarandeerd is. Naast 
het spelen gaat het bij ons ook om de 

gezelligheid en de sociale contacten. 
Wilt u thuis met kennissen spelen, 
dan heeft de vereniging bridgekoffers 
tegen een geringe bijdrage te leen. 
Zowel beginnende als gevorderde 
bridgers zijn van harte welkom om 
een keer mee te komen doen. U kunt 
daarna beslissen of u lid wilt worden. 
Nadere informatie: Via email bridge.
drv@mail.com of 06 15422255/ 
0627055860.

Kom Coronaproof bridgen

Wilnis - Al jaren is CSW een club 
waar zowel jongens als meiden voet-
ballen, met meerdere teams per leef-
tijdscategorie. Voor CSW MO19-2 is 
er dit jaar nog ruimte voor enkele 
nieuwe speelsters in de leeftijd van 
16 tot en met 18 jaar. 
Deze groep meiden trainen twee 
keer per week op maandag- en 
woensdagavond en spelen op 
zaterdag hun wedstrijden in de 2e 
klasse van de KNVB tegen diverse 
teams uit de regio. 
Voor komende seizoen is er nog 
ruimte voor enkele nieuwe speel-
sters. Lijkt het je leuk om voetballen 
als teamsport te gaan doen dan is er 

nu een mogelijkheid. Het maakt niet 
uit of je al gevoetbald hebt of nog 
niet. De huidige speelsters én de 
vaste leiders en trainers van het team 
zullen er alles aan doen om je het te 
leren, snel in het team thuis te voelen 
en veel plezier uit het voetballen te 
halen. 
Ben je nieuwsgierig geworden, wil je 
je aanmelden of wil je vrijblijvend 
een keer meetrainen ?
Neem dan contact op met Dennis 
Pothuizen via dennis.pothuizen@
ziggo.nl of op mobiel en via 
WhatsApp op 06-50231336. Meer 
informatie over CSW kun je terug-
vinden op www.cswilnis.nl

CSW zoekt voetbalsters van 
16,17 of 18 jaar

Regio - Zou u het leuk vinden om te 
leren biljarten? Of heeft u wel eens 
eerder gebiljart en wilt u het weer 
oppakken? 
Bent u beschikbaar op dinsdag-
middag tussen 13.00 en 17.00 uur?
Bij biljartclub “De Hoef” bent u van 
harte welkom om mee te doen aan 
een interne competitie waarin het 

meedoen belangrijker is dan de 
winst. Bij binnenkomst in dorpshuis 
De Springbok wordt er eerst gezellig 
bijgekletst onder het genot van een 
kop koffie, die net als de overige 
consumpties klein van prijs zijn. Op 
de drie aanwezige biljarts spelen alle 
aanwezigen vervolgens elk 2 
wedstrijden. Als u niet speelt, dan 

Biljartclub “De Hoef” zoekt nieuwe leden
assisteert u met het tellen en 
schrijven. Gezelligheid staat voorop 
en als u nog weinig ervaring heeft 
met het maken van caramboles 
helpen de ervaren leden u met hints 
en tips. Indien u geïnteresseerd bent, 
neem dan contact op met Betty van 
der Mars (06-19955972 of bcdekom@
gmail.com)
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De Ronde Venen - De zomer loopt 
op zijn einde en de scholen zijn deze 
week weer begonnen. Voor IJsclub 
Nooit Gedacht het startsein om zich 
voor te bereiden op het nieuwe 
schaatsseizoen. Speciaal voor de 
jeugd uit De Ronde Venen worden 
er twee skateclinics georganiseerd 
en wel op de zaterdagen 11 en 18 
september (en mogelijk met een 
uitloop naar 25 september). De 
clinics vinden plaats in Baambrugge 
en duren een uurtje (van 16:00 tot 
17:00). Met de skateclinics geven we 
alvast een voorproe�e hoe het er 
straks op het ijs aan toe gaat. Er 
worden oefeningen gedaan, gericht 
op het evenwicht, het recht op de 
skeelers staan en een krachtige 
afzet. Daarnaast zal, tussen de oefe-
ningen door, allerlei spelletjes op de 

skeelers gedaan worden voor de 
afwisseling. Dit is veelal in de vorm 
van tikspelletjes en estafetteraces. 
Maar wat te denken van voetballen 
op de skates! Halverwege het skee-
leruurtje is er een korte pauze, 
waarbij iedereen wat te drinken 
krijgen met iets lekkers daarbij. Er 
zijn geen kosten verbonden aan 
deelname aan de skateclinics. Wel 
moet je zorgen voor eigen skates, 
een helm en knie-, elleboog- en 
polsbeschermers. Deze bescher-
ming is verplicht! Enthousiast 
geworden en wil je een keertje 
meedoen? Samen met een broertje 
of zusje of vriendje of vriendinnetje? 
Meedoen kan voor één zaterdag 
maar ook voor beide zaterdagen. 
Aanmelden doe je via de website: 
www.ijsclubnooitgedacht.nl

Gratis skateclinics voor de 
jeugd bij IJsclub Nooit Gedacht

Regio - De kidsrun over 1 kilometer, 
als een van de loopevenementen van 
Kooyman Polderloop op zondag 12 
september, start om 10.00u.
Je kunt je daar nu al voor voorin-
schrijven via www.voorinschrijven.nl, 
maar AKU als organiserende vereni-

ging biedt de mogelijkheid om je in 
te schrijven op zaterdag 11 
september van 13.00u.- 15.00u. op 
het evenemententerrein in de Kwakel. 
Je krijgt dan direkt je startnummer 
mee dat je de volgende dag voor de 
start moet opspelden. Per abuis 

stonden vorige week de verkeerde 
tijden in deze krant. Voor alle 
kinderen wacht een leuke herinne-
ring. Deelnemers aan de 4 en 10 kilo-
meter moeten zich wel van tevoren 
inschrijven via  
www.voorinschrijven.nl.

Inschrijven voor kidsrun Kooyman Polderloop

Uithoorn - Jetze Plat, lid van UWTC 
en woonachtig in Vrouwenakker, 
heeft zondag een gouden medaille 
gewonnen bij de paralympische 
Spelen op het onderdeel triathlon. 
Hij was favoriet en wist dit ook waar 
te maken. Met ruim 2 minuten voor-
sprong kwam hij over de streep. 
Jetze hoopt komende dagen meer 
medailles binnen te slepen, want ook 
bij het handbiken doet hij mee aan 
het onderdeel tijdrit en wegwed-
strijd. Een paar jeugdleden deden 
mee aan de interclub. Zaterdag 28 
augustus was er een tijdrit bij HSV de 
Kampioen in Spaarnwoude. Tijd-
rijden is best een lastig onderdeel 
van het wielrennen, een strijd tegen 
jezelf en tegen de klok. Jytte Timmer-
mans moest ongeveer 8.5 kilometer 
rijden en streed zich door een mooie 
vlakke race bij cat 5 naar de 3e plaats. 
En Kars van Hattem moest ongeveer 
13.5 km rijden en hij werd 8e bij cat 
7. Op zondag was er interclub bij DTS 
in Zaandam. Bart Knook ging lekker 
van start bij cat 3-4 en hij reed een 
prima wedstrijd en wist als 17e te 
eindigen. Mike Knook kwam samen 

met Jytte Timmermans aan de start 
van categorie 5-6. Jytte werd 14e en 
Mike 23e.

Nieuwelingen
Vier nieuwelingen stonden zaterdag 
28 augustus aan de start in de wieler-
ronde van Zuidland. Mike Derogee, 
Rens Grömmel, Lars Hopman en Ties 
Roode. Met ruim 80 deelnemers een 
groot startveld. De UWTC renners 
laten zich goed zien in deze koers. 
Mike en Rens zitten er aan het eind 
van de wedstrijd nog goed bij en als 
de bel gaat zijn er nog zo een 35 
renners over in het peloton. Rens 
maakt er een mooie sprint van maar 
mist op enkele tiende van seconden 
het podium en wordt 5e. Mike rijdt 
naar een keurig nette 15e plek, Lars 
wordt 50e en Ties 57e.

Nieuwelingen
Op zondag reden Mike en Rens in 
Groningen de Jan Plat ronde en ook 
hier deden ongeveer 80 nieuwe-
lingen mee. Het werd een snelle 
koers want ze reden een gemiddelde 
van ongeveer 45 km/u. Er worden 

diverse pogingen gedaan om weg te 
rijden, maar geen ontsnapping is 
succesvol. Als er nog ongeveer 10 
minuten gekoerst moet worden 
rijden er 3 renners weg en Mike weet 
er nog naar toe te komen en al snel 
hebben ze een gaatje. Er is enige 
verwarring als een ronde later al de 
bel gaat voor de laatste ronde. Maar 
de vier renners weten de kleine voor-
sprong vast te houden. Mike wordt 
3e en Rens sprint zich naar de 7e 
plaats. De nieuwelingen van UWTC 
hebben zich weer goed laten zien dit 
weekend. 

Ronde van Uithoorn
Zondag 5 september wordt er weer 
bij UWTC gekoerst, want de ronde 
van Uithoorn staat op het 
programma. Ook dit jaar wordt deze 
weer verreden op het clubparcours 
van UWTC op sportpark Randhoorn. 
We verwachten ongeveer 200 deel-
nemers. Het programma: 10.30 uur 
veteranen 60+, 12.00 uur interclub 
cat 7-nieuwelingen, 13.30 uur sport-
klasse, 15.00 uur junioren en 
amateurs. 

Goud voor UWTC’er Jetze Plat op 
paralympische Spelen

De Ronde Venen - Na bijna een jaar 
van gedwongen stilzitten, gaat op 
dinsdag 7 september a.s. het seizoen 
2021-2022 van de Bowlinggoep van 
de stichting Senior Sportief Actief De 
Ronde Venen weer van start. 
We spelen tot eind mei volgend jaar 
op dinsdagmiddag een onderlinge 
competitie. Er is nog plaats voor 
nieuwe deelnemers, die het leuk 
vinden om een paar uurtjes te 
bewegen en te spelen en zich in de 
strijd om de prijzen willen mengen. 
Er wordt elke dinsdagmiddag 
gespeeld in twee groepen. Men kan 
er voor kiezen om van 12.45 tot 14.45 
uur te spelen of van 15.00 tot 17.00 
uur. Mannen en vrouwen spelen 
samen, ongeacht de sterkte van de 
spelers. Doorgaans speelt men met 
drie of vier mensen op een baan. Elke 
speler krijgt op basis van de prestatie 
een handicappercentage. Dat zorgt 
er voor dat de verschillen tussen de 
sterke spelers en de minder begena-
digden worden verkleind. Het 
seizoen kent ruim dertig speelmid-
dagen. De beste twintig resultaten 
tellen mee voor de 
eindrangschikking.

De onderlinge competitie voegt een 
extra spannend aspect toe aan het 
bowlen. Maar zeker zo belangrijk is 
het feit dat een paar uurtjes bowlen 
er toe bijdraagt dat men in beweging 
komt. En het feit dat men met 
anderen samen speelt is goed voor 
het sociale contact. Veel deelnemers 
zien hun bowlingmiddag dan ook als 
hun wekelijkse uitje. Bowlen kan 
men tot op hoge leeftijd.
De groep werkt volgens het instuif-
principe. De deelnemers betalen een 
eenmalige bijdrage van 18 euro voor 
de algemene kosten. Wanneer men 
komt spelen bedragen de kosten 
slechts zeven euro vijftig per persoon 
per keer, voor de baanhuur en een 
kopje koffie of thee. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Men 
kan zich vanaf 7 september a.s. op 
dinsdagmiddag melden bij het 
Bowlingcentrum aan de Ontspan-
ningsweg in Mijdrecht (naast het 
Veenweidebad) en zich daar in laten 
schrijven. De eerste keer is gratis. 
Indien gewenst wordt er voor bege-
leiding gezorgd voor nieuwe deelne-
mers om hen wegwijs te maken in de 
regels van het spel.

Senioren gaan weer bowlen

Vinkeveen - Onder veel belangstel-
ling is afgelopen zaterdag het 
nieuwe kunstgrasveld bij S.V. Hertha 
geopend. In aanwezigheid van een 
afvaardiging van de gemeente, 
TopGrass en veel leden en vrijwilli-
gers van Hertha werd de naam 
‘Gerard Roling veld’ onthuld, waarna 
Gerard zelf het veld officieel mocht 
openen. Daarna verrichtte Gerard 
met Henk Dalebout van de 

Gemeente de aftrap van de eerste 
officiële wedstrijd op het nieuwe 
veld. Peter Voorbij van Hertha is 
enorm trots op het nieuwe revolutio-
naire veld. ‘
Dit veld is de laatste innovatie op het 
gebied van kunstgras. De gebruikte 
infill is een mix van kurk en olijf-
pitten. Het is duurzamer en veel 
beter voor het milieu volgens Peter 
Voorbij. 

Opening van ons kunstgrasveld
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