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KORT NIEUWS:

Vermist
Regio - Als vermist opgegeven 
door zijn baas is deze donker 
cyperse kater. Spike is de naam 
van deze 7 jaar oude kater, die 
wordt vermist vanaf de Slau-
wershof in Uithoorn. 
Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming via 
tel. 0297-343618.

Hennepkwekerij 
Waverveen - De politie heeft 
op maandagmiddag 8 juli een 
hennepkwekerij opgerold. Naar 
aanleiding van binnengekomen 
informatie stelden agenten een 
onderzoek in een gebouw in 
Waverveen in. In twee ruimten 
troffen agenten in totaal ruim 
750 hennepplanten aan. De 
planten en kweekapparatuur 
werden in beslag genomen. De 
politie stelt een onderzoek naar 
de eigenaar van de kwekerij in.

Wij gaan 1 augustus a.s. verhuizen naar onze 
nieuwe locatie: Genieweg 54 Mijdrecht

0297-21 45 40
www.notarissenkroesenpartners.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Gratis badhanddoek

op=op
U ziet, tanken bij AVIA
Zijdelwaard loont!

H. Heyermanslaan 2             Uithoorn

A.s. zaterdag
een gratis
badhandoek bij
een autowasbeurt
(programma 1 of 2)
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ATAG Zonsysteem
Een ATAG zonsysteem is altijd een goede investering. En 

nu wordt deze investering extra aantrekkelijk gemaakt! Bij  

aankoop van een ATAG zonsysteem in combinatie met een 

ATAG cv-ketel ontvangt u een korting van € 250,-! 

Actieperiode: 1 mei - 31 augustus 2013. 

Meer weten?

023-5286802
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Een ATAG zonsysteem is altijd een 
goede investering. En nu wordt 
deze investering extra aantrekkelijk 
gemaakt! Bij aankoop van een ATAG 
zonsysteem in combinatie met een 
ATAG cv-ketel ontvangt u een
korting van €250,-!

Swen en Britt zamelden op eigen 
initiatief geld in voor Villa Joep!
Mijdrecht - Swen en Britt uit de 
wijk Molenland in Mijdrecht heb-
ben op eigen initiatief geld inge-
zameld voor de stichting Villa Joep 
door het verkopen van zelfgemaak-
te armbandjes, kaarten en het inza-
melen van lege fl essen. 
Hiermee hebben zij 200 euro bij el-
kaar gespaard. Zij kregen hier-

bij hulp van hun vriendjes en fami-
lie. Deze actie deden zij naar aan-
leiding van hun zieke buurjonge-
tje Ruben. Hij heeft een neuroblas-
toom, dit is een vorm van kinderkan-
ker. Dit heeft hen zó aangegrepen 
dat zij iets wilden doen. De cheque 
van 200 euro is symbolisch overhan-
digd aan Ruben en zijn familie. Het 

bedrag zal worden gestort op de re-
kening van stichting Villa Joep. 
Ruben is behandeld met chemothe-
rapie en is inmiddels geopereerd. 
Het gaat goed met hem. 

Iedereen die Swen en Britt, en daar-
mee dus Villa Joep, heeft gesteund: 
hartelijk bedankt! 

Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen: 

Colleges zien kansen in een  
intensieve samenwerking
Regio - De colleges van de ge-
meenten Diemen, Uithoorn, Ouder-
Amstel en De Ronde Venen zien in-
tensieve onderlinge ambtelijke sa-
menwerking op uitvoeringstaken 
als kansrijk. Ze constateren dat bin-
nen zo’n samenwerking belangrijke 
stappen gezet kunnen worden om 
kosten te besparen, kwetsbaarheid 
te verminderen en kwaliteit te verho-
gen. De vier colleges hebben beslo-
ten na de onderzoeksfase een vol-
gende stap te zetten en een scena-
rio uit te werken dat gefaseerd toe-
werkt naar één shared service or-
ganisatie rondom uitvoering en be-
drijfsvoering. Voor het einde van het 
jaar willen de colleges daarover een 
besluit nemen. Alle vier gemeenten 
geven aan dat ze hechten aan hun 
zelfstandigheid. Maar met name ge-
zien de nieuwe taken, verplichte ei-

sen en complexe regelgevingen van-
uit het Rijk, in combinatie met de be-
zuinigingsopgaven die er liggen, zijn 
belangrijke stappen nodig om kos-
ten en kwetsbaarheid te verminde-
ren en kwaliteit op niveau te hou-
den. Daarnaast liggen er kansen om 
ambtelijk en bestuurlijk samen op te 
trekken in grotere regio’s waarin de 
gemeenten gezamenlijk opereren. In 
die omstandigheden is het de am-
bitie bij alle vier om kernkwaliteiten 
zoals een herkenbare schaal dicht-
bij de burger en een fl exibele orga-
nisatievorm te behouden. Om die re-
denen zijn in opdracht van de vier 
colleges in de eerste helft van 2013 
de kansen voor intensieve ambtelij-
ke samenwerking onderzocht. Daar-
bij is gekeken naar zeven concre-
te taakvelden (ICT/informatisering, 
dienstverlening, staffuncties, sociale 

zaken, de decentralisaties op het so-
ciale domein, vergunningverlening, 
toezicht en handhaving en beheer 
openbare ruimte).

In najaar verdere besluiten
De planning is om in het najaar te 
besluiten over het verdere vervolg. 
Dan besluiten de colleges of de vol-
gende, arbeidsintensieve stap wordt 
gezet: het opstellen van een samen-
werkingsplan. De gemeenteraden 
van de vier gemeenten zijn inmid-
dels geïnformeerd en de colleges 
zullen met hen in overleg treden. 
Voor De Ronde Venen betekent dit 
dat in oktober de onderzoeksresul-
taten, samen met de conclusies van 
de verkenningen met Stichtse Vecht, 
Woerden, Ouderwater en Nieuw-
koop, met de gemeenteraad bespro-
ken zullen worden.

Herinrichting winkelcentrum 
Zijdelwaard weer stap verder
Uithoorn - Tijdens de op een na 
laatste raadsvergadering van dit jaar 
voor het zomerreces, donderdag 27 
juni, werd het bestemmingsplan Zij-
delwaardplein met algemene stem-
men door de gemeenteraad aange-
nomen. Vooraf was er maar weinig 
debat en er werd slechts een mo-
tie ingediend door DUS! en de PvdA. 
Raadslid Elfriede Henraat (DUS!) 
had nog wat vragen aan de wet-
houder over het woongenot van de 
seniorenwoningen naast het win-
kelcentrum waar een grote muur 
straks het uitzicht deels belem-
mert, het parkeren voor de deur bij 
de seniorenwoningen en in de Anne 
Franklaan, de mogelijkheid van ca-
meratoezicht omwille van de veilig-
heid en over het groen. Rob de Boer 
(PvdA) zag graag dat werd afgezien 
van de opstelstrook voor vracht-
wagens aan de kant van Blokker/
C1000. De aanleg zou ten koste 
gaan van de Groenrode Scheg. Sa-
men met DUS diende hij daarvoor 
een motie in. Die werd niet door de 
overige partijen in voldoende mate 
ondersteund. De opstelstrook blijft 
dus en maakt deel uit van het her-
inrichtingsplan. Ook aan het ont-

werp van de buitenruimte zal wei-
nig veranderd kunnen worden. Je-
roen Verheijen gaf in zijn (korte) 
antwoord aan dat deze zaken deel 
uitmaken van de overeenkomst met 
Delta Lloyd en dat daarvoor gete-
kend is. “Dan kan je dat niet zomaar 
eenzijdig wijzigen”, zo zei hij. Verder 
merkte hij op dat bouwkundige za-

ken, zoals een hoge en brede blinde 
muur bij de seniorenwoningen, niet 
des gemeente zijn maar onderdeel 
vormen van het bouwproces dat on-
der verantwoordelijkheid van WPM 
Planontwikkeling valt. Verheijen wil-
de het probleem wel aangeven bij 
de woonzorg. De seniorenwonin-
gen vallen formeel onder het Am-

Als we het ontwerp voor de buitenruimte moeten geloven valt het ‘afsnoepen’ 
van groen wel mee bij de Groenrode Scheg (ontwerp: Bureau RRog Amsterdam)

stelring Woonzorgcentrum Het Ho-
ge Heem. Opvallend is dat een beet-
je kort door de bocht over de zorgen 
van de bewoners wordt gedacht. 
Blijkens een uitgevoerd onderzoek 
zijn de seniorenwoningen zoda-
nig ingericht dat die in verhouding 
weinig nadelig effect zullen heb-
ben door de aanpassingen van het 

winkelcentrum, zo staat in de toe-
lichting aan de raad. De belangrijk-
ste leefruimte in de woningen, zo-
als de woonkamer, is namelijk ge-
legen aan de zijde van het park dat 
een mooi uitzicht biedt. Dus waar-
om moet je daar dan moeilijk over 
doen?...
Lees verder elders in deze krant

Nieuw bij AH Jos van den 
Berg: bol.com afhaalpunt
Uithoorn - In Uithoorn kunnen 
klanten vanaf nu hun bij bol.com 
bestelde pakketje gewoon ophalen 
bij Albert Heijn Jos van den Berg. 
Klanten hoeven dus niet meer thuis 
te blijven voor de bezorging, maar 
kunnen het pakje ophalen wanneer 
het hen uitkomt. 
Klanten kunnen vanaf nu tijdens 
hun bestelling bij bol.com eenvou-
dig aangeven of zij de artikelen wil-
len laten thuisbezorgen of op willen 
halen bij hun Albert Heijn winkel. 
Wie op werkdagen voor 23.00 uur 
bestelt, kan zijn pakketje met bij-
voorbeeld boeken, speelgoed of ba-
by-artikelen meestal al de volgen-
de dag na 15.00 uur ophalen in de 
winkel. Zodra de bestelling klaar-

ligt, ontvangt de klant een e-mail. 
Bol.com bestellingen vanaf 20 eu-
ro worden gratis bezorgd, ook bij 
Albert Heijn. Desgewenst kunnen 
klanten deze ook binnen 30 dagen 
kosteloos retourneren in de super-
markt.

Verheugd
Ondernemer Jos van den Berg is blij 
met het bol.com afhaalpunt: “Met 
deze nieuwe service maken we het 
voor onze klanten mogelijk om in 
één keer boodschappen te doen én 
hun bij bol.com bestelde pakket-
je op te halen. Ik ben dan ook ver-
heugd dat ik deze nieuwe service 
vanaf nu in onze winkel kan aan-
bieden.”

VAN 12 JULI 20.00 UUR TOT 22 JULI 05.00 UUR:
AFSLUITING N201 WEGVAK HERENWEG VINKEVEEN TOT 
EN MET KRUISPUNT N212
In het kader van het groot onderhoud aan de Provincialeweg 
N201 en de aanpassing van het kruispunt bij de N212, Ir. En-
schedeweg, is het bovengenoemde wegvak en de kruising ge-
stremd voor alle verkeer. Verkeer van en naar Waverveen wordt 
door verkeersregelaars naar de bestemming geleid. Vanaf de A2 
naar De Ronde Venen is er een omleiding via de afslag Breukelen 
(Provincialeweg 401) bij Kockengen naar de N212. Vervolgens 
via de Mijdrechtsedwarsweg en Veenweg weer naar de N201 bij 
Mijdrecht richting Uithoorn. Ook in omgekeerde richting geldt 
dit (voor wie richting Utrecht gaat). Vanuit Wilnis en Mijdrecht 
kan men ook door Vinkeveen rijden naar de oprit van de N201 
bij het viaduct Herenweg en vervolgens naar de A2 en terug. In-
woners van Vinkeveen en Waverveen kunnen dit natuurlijk ook 
doen. Vanuit Vinkeveen kan men naar Wilnis en Mijdrecht vice 
versa over de Mijdrechtsedwarsweg. De Ir. Enschedeweg is vanaf 
de rotonde met de Mijdrechtsedwarsweg tot de N201 afgesloten.



Wilnis - Volgende week dinsdag 
start de Vakantie Bijbel Week in 
Wilnis. Een week in een grote tent 
in het Speelwoud die bol staat van 
de activiteiten: leuke liedjes, ge-
zellig knutselen, spelletjesmidda-
gen en mooie verhalen. De verha-
len gaan over een rare opdracht 
met een Té gekke afloop. Alle kin-
deren van groep 2 t/m 8 zijn wel-
kom! Nieuwsgierig geworden? Lees 
dan snel de flyer die huis aan huis is 
verspreid. Geen flyer in de brieven-
bus gekregen? Alle informatie staat 
ook op www.hervormdwilnis.nl. Net 
als vorig jaar kan één van de kinde-
ren de VBW-VIP worden. Daarvoor 
moeten de filmpjes die op de web-
site staan bekeken worden. In de-
ze filmpjes doet een warrige pro-
fessor allerlei proefjes die ook nog 
leuk zijn om zelf te doen. Ondertus-
sen komen letters in beeld die nodig 
zijn om te ontdekken hoe de pro-
fessor heet. De oplossing kan wor-
den ingeleverd op dinsdag 16 juli in 
de tent. Uit alle goede inzendingen 
wordt een winnaar getrokken. De-
ze winnaar is de VBW VIP 2013 en 
wint een uitje naar Speelbos ’t Laer 
in Hilversum. 
Op donderdagmiddag 18 juli speelt 

kindertheater Simon en Zo de voor-
stelling ‘de Barmhartige Baviaan’. De 
voorstelling begint om 14.00 uur in 
de tent en de toegang is gratis voor 
kinderen en hun ouders.
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Mijmeringen
FEEST

Soms is het leven een feest, soms moet je 
iets meer je best doen en zelf de slingers 
ophangen. Afgelopen week was echter 
een week waarin genoeg gezellige en feestelijke zaken voorbij kwa-
men. Het begon met circus Renz dat zijn tenten ging opslaan op het 
evenemententerrein in Uithoorn. De kinderen hadden al een tijd ge-
leden gevraagd wanneer er weer eens een circus kwam en nu kon 
ik antwoorden dat het grootste circus van Nederland zo ongeveer 
in onze achtertuin kwam te staan. Ik blijf het altijd een fascinerend 
iets vinden, zo’n rondreizend circus, een groepje mensen met een 
passie, een leven anders dan de gemiddelde Nederlander. Hoe leuk 
is het dan als je dat leven van vlakbij kan zien, zomaar in je eigen 
woonwijk.

Circus
Op de openingsavond van het circus zat ik daar dus met een klein, 
select gezelschap waaronder mijn 2 jongens en wat hebben wij ge-
noten die avond. Het circus moet het tegenwoordig zonder de wil-
de dieren doen. Ik was niet voor of tegen wilde dieren in het cir-
cus, maar ik heb ze niet gemist. Het was een afwisselend program-
ma voor jong en oud. Als je de kans krijgt om te gaan, dan zou ik 
het zeker doen. Ook al hou je niet van het circus, je kan niet anders 
dan bewondering hebben voor deze circusartiesten die een gewel-
dig program van twee en een half uur aanbieden. De interactie met 
het publiek doen ze supergoed. In een woord: feest!

Barbecue
En dan een dag later begon ineens de zomerzon te stralen. Perfect 
weer om de barbecue naar buiten te halen. Sterker nog, bij ons in de 
straat was de jaarlijkse buurtbarbecue. Alle ingrediënten waren er: 
buren, kinderen, springkussen, tent, eten en drinken en mix dat al-
les bij elkaar en je hebt weer een feest te pakken. Ook dit, zomaar in 
je eigen achtertuin. Een mooier begin van de grote vakantie kun je 
je bijna niet wensen. Bijkletsen, lekker eten, een spelletje doen, mu-
ziek draaien en dansen. Tijdens de diverse praatjes even horen hoe 
het alle buurtkinderen is vergaan het afgelopen schooljaar en stie-
kem vooruit kijken naar het komende schooljaar. Maar dat heel kort, 
want in het moment zijn is precies goed. 

Vakantie
Geen zorgen voor de dag van morgen, het is vakantie. Alles mag wat 
losser en makkelijker, misschien dat daarom vakantie zo belangrijk 
is voor je gezondheid. Elke vakantie is een feest op zich. Dat begint 
bij de voorbereiding, het plannen van de bestemming, bedenken 
wat je wilt doen en wilt zien en dan langzaamaan voorbereiden en 
pakken van alle benodigdheden. Ik had al ruim een week half inge-
pakte tassen thuis staan, waar ik elke keer weer wat bij kon gooien. 
En ook dit jaar zal ik vast wel iets vergeten, maar hé, dat maakt niet 
uit want het is vakantie. Nu alleen nog de e-reader vullen, de laat-
ste spullen pakken en dan gaan we er een mooi feestje van maken!

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
-  Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Ze heeft 

littekenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. 
Ze heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.

- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. De kat heeft 
een dikke rode staart en slank postuur. Katie is 1,5 jaar oud en 
heeft momenteel een nestje met kittens.

- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7 
jaar. Hij heet Spike.

- Uithoorn, Gouwzee: Schilpadpoes. Ze is heel slank en staat hoog op 
de poten, heeft een wit kinnetje, witte bef en tenen. Zij is 7 jaar oud.

- Mijdrecht, Dukaat: Cyperse 2 jaar oude kat met licht grijze streep-
jes.

Gevonden:
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater 

met halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.
- Uithoorn, omgeving Melde: valkparkiet.
- Uithoorn, Amstelstraat: Rood cyperse kat met 4 witte poten en bef.
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Rode magere kat.
- De Kwakel, Begraafplaats: Zwarte, magere poes met groene ogen. 

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

stIchtIng thUIs steRVen 
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRAnDWeeR & poLItIe
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogIsche 
hULpVeRLenIng
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF
DE RONDE vENEN

INFORMATIEF
uIThOORN

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF

 

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Nu we voor Chazz 2013 de binnenlocatie van het VeenLandenCollege 
in Vinkeveen konden gebruiken, weten we dat Chazz altijd door kan 
gaan, weer of geen weer.
Het jazzfestival vond plaats in de aula, de gangen en op het plein. Ge-
lukkig was Chazz ook dit jaar een succes.
Blije bezoekers, enthousiaste musici en meerdere hoogtepunten. Voor 
sommige bezoekers waren de virtuoze Basily boys absoluut top, voor 
anderen de Savoy dancers, Jaap Dekker of de Oosterdok 4-jongens 
van de free style jazz. Het leek het Bimhuis wel en een beetje North 
Sea Jazz. Iedereen waardeerde de melodieuze diepe jazzstem van Co-
lette Wickenhagen, het Chazz-ijkpunt voor kwaliteit. De sfeer was even 
ongedwongen als in de tuin. Je kon een drankje gaan halen of iets lek-
kers te eten op elk moment. De organisatie is blij met de continuïteit 
van het festival. 
Ook volgend jaar in 2014 is er jazz voor het goede doel: voor de Ma-
yaschool, het voedselproject van de landbouwschool in Ecuador, de 
scholen in Wajir en Maji Matitu en de grote school in Nepal. En geluk-
kig willen Jaap Dekker en Colette Wickenhagen graag aan een volgen-
de editie van Chazz meewerken. De organisatie is er blij mee en zoekt 
alvast sponsors en vrienden.

Ria Waal

chazz gaat door

Een feestelijke start van 
de zomervakantie

Picknickfeest bij Duimelot
Wilnis - Afgelopen week was het 
zomerfeest bij Peuterspeelzaal Dui-
melot in Wilnis. Alles stond in het te-
ken van een zomerse picknick. Op 
de woensdag werkte de zon nog 
niet erg mee dus moest alles binnen 
gebeuren maar donderdag en vrij-
dag konden de peuters na een ver-
haaltje en het kleuren van een eigen 
picknickkleedje naar buiten. In de 
heerlijke tuin van de peuterspeel-
zaal was er een afwisseling van spe-
len en picknicken. Er werd lekker 

met water gespeeld, gefietst en de 
kinderen konden zien hoe de lek-
kere picknick werd klaargemaakt. 
Er waren zebraboterhammen, plak-
jes kaas en plakjes worst en na-
tuurlijk pakjes drinken. Aan het ein-
de van de ochtend was er nog een 
lekker ijsje. Toen de kinderen naar 
huis gingen was het picknickkleedje 
omgetoverd tot een knapzakje met 
verrassing. Met de knapzak op hun 
schouder gingen de peuters met 
hun ouders mee naar huis. 

Koeien melken bij de 
peuters van Klein Duimpje 
Mijdrecht – Een paar weken ge-
leden werden de peuters van Peu-
terspeelzaal Klein Duimpje uit 
Mijdrecht gastvrij ontvangen op 
de boerderij van de familie Boone. 
Volgens een van de peuters was 
het een èchte ‘koeienboerderij’! Ze 
hebben daar grote koeien gezien, 
maar ook kleine kalfjes. Ook moch-
ten ze de koeien voer geven. He-
lemaal leuk was het natuurlijk om 
achter het stuur van de grote trac-
tor te kruipen! In de weken daarna 
zijn de peuters en hun juffen druk 

bezig geweest met het thema ‘Boer-
derij’: er zijn koeien en varkens ge-
knutseld, ze hebben geluisterd naar 
boerderijgeluiden en nog veel meer.
De afgelopen week werd het thema 
afgesloten met een leuk boerderij-
feestje. Heel geconcentreerd werd 
de koe gemolken. Daarna werd de 
‘melk’ in de waterbak aan de ande-
re kant van de speelplaats gegooid, 
waarna er lekker mee gespeeld kon 
worden. Na al dat harde werken 
was er tijd voor een bekertje echte 
melk en een blokje kaas.



Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Vlak voor het zomerreces heeft de 
raad de Kadernota 2014 vastgesteld. 
In de Kadernota staan de hoofdlijnen 
van beleid en de daarmee samen-
hangende (financiële) keuzes voor 
het komende jaar. Dit keer was het 
proces naar de besluitvorming in een 
heel nieuw jasje gestoken: het colle-
ge heeft alleen voorstellen gedaan 
over decentralisaties en veiligheid. 
Op alle andere onderdelen heeft de 
raad zelf bezuinigingsrichtingen (bij-
lage 2 van de Kadernota 2014) aan-
gedragen. 

succes voor nieuwe werkwijze
De nieuwe werkwijze was een suc-
ces. De raad was blij met de moge-
lijkheden die de aanpak bood voor 
hun eigen inbreng en voorstellen. Dit 
resulteerde tijdens de raadsvergade-
ring van 4 juli jl. in een constructieve 
discussie over welke maatregelen nu 
wel en welke niet door moesten gaan.  
Het was overigens  geen gemakkelij-
ke discussie. Immers ‘het is onvermij-
delijk dat de samenleving de pijn van 
onze keuzes gaat voelen, ongeacht 

de keuzes die we vanavond  maken’, 
zo gaven de fractievoorzitters aan in 
hun beschouwingen.

Doel bereikt
Het doel van de bezuinigingen is een 
structureel sluitende begroting 2014-
2017. En dat doel is bereikt. De frac-
ties dienden (in verschillende samen-
stellingen) 11 amendementen en 
twee moties in. Beide moties werden 
met algemene stemmen aanvaard. 
Van de amendementen haalden er 
acht de eindstreep. Het uitwerken 
van deze acht amendementen levert 
Uithoorn voldoende geld op voor een 
sluitende financiële huishouding.

Wat betekent dit voor de inwoners? 
In het financiële overzicht bij dit ar-
tikel kunt u zien op welke terreinen 
de bezuinigingen gerealiseerd moe-
ten worden. De gemeenteaad heeft 
bij haar zoektocht naar geld alle pro-
gramma’s onder de loep genomen. 
Dit betekent dat vrijwel alle werkter-
reinen het met minder geld moeten 
doen. Uitzondering vormt het pro-

gramma rond de ontwikkeling van 
het dorpscentrum. Daarin moet nu 
niet gesneden worden, vindt de raad. 
Hetzelfde gold trouwens ook voor bij-
voorbeeld sportverenigingen, biblio-
theek en culturele organisaties. Die 
hebben vorig jaar al meer dan vol-
doende op hun bordje gekregen, al-
dus de fractievoorzitters. 

moeilijke beslissing
De beslissing om de BTW te verwer-
ken in de tarieven van de riool- en rei-
nigingsheffing was een hele lastige. 
‘”Dit omdat de inwoners het straks met 
ongeveer 30 euro  per jaar in hun por-
temonnee gaan merken, licht Maar-
ten Levenbach ( wethouder financiën) 
desgevraagd toe. “Tot nu toe heeft Uit-
hoorn de BTW altijd buiten die verre-
kening gehouden. Tegelijkertijd is het 
beleid altijd geweest deze heffing kos-
tendekkend te laten zijn. Vanuit dat 
oogpunt is het volstrekt logisch om de 
BTW mee te nemen. Maar juist om-
dat het onze inwoners direct treft, ver-
baast het me niet dat de raad hier diep 
over moest nadenken.

hoe nu verder? 
De raad heeft met het vaststellen van 
de kadernota 2014 duidelijke en hel-
dere richtlijnen gegeven voor de be-
groting 2014. De organisatie werkt dit 
de komende maanden uit naar de be-
groting 2014. Bij dit proces worden 
inwoners, instellingen en onderne-
mers zeker betrokken. Ook de raad 
wordt steeds aangehaakt bij nieuwe 
en/of tussentijdse ontwikkelingen. De 
raad heeft hierover op 4 juli een motie 
aangenomen. Ze bespreekt de meer-
jarenbegroting op 7 november 2013. 

meer informatie? 
Alle stukken zijn beschikbaar via 
www.uithoorn.nl. Heeft u vragen over 
de inhoud van de maatregelen, dan 
kunt u terecht bij de griffie via mail: 
griffie@uithoorn.nl of telefonisch: 
0297 513963. Heeft u vragen over dit 
proces of over het begrotingsproces, 
dan kunt u een mail sturen naar ge-
meente@uithoorn.nl. In de gemeen-
tegids vindt u alle contactgegevens 
van het gemeentebestuur. 

Nieuwe aanpak Kadernota werpt vruchten af!

Programma  maatregel 2014 2015 2016 2017

Bereikbaarheid Aanleg infrastructuur beperken  -20.000 -25.000 -25.000 -25.000
Wonen in Uithoorn Buurtbeheer anders vormgeven  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening Taakstelling gemeenschappelijke  0 -50.000 -50.000 -50.000
  regelingen
Wonen in Uithoorn Optimaliseren gebieds/bouwplannen  0 -100.000 -200.000 -200.000
Wonen in Uithoorn Sponsoring openbare ruimte  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Organisatie Efficiency taakstelling Organisatie -200.000 -350.000 -500.000 -650.000
Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening 3de fte griffie schrappen 0 -50.000 -50.000 -50.000
Veiligheid Voorlichting en preventie Brandveilig leven -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Economie en ondernemen Geen bijdrage citymarketing  -10.000 -10.000 0 0
Wonen in Uithoorn Inrichting en kwaliteit wegen meer  -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
  verlagen naar C-niveau
Wonen in Uithoorn Openbare verlichting buitengebied  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Financieel gezond Uithoorn BTW meerekenen in kostendekkendheid  -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
  riool- en afvalstoffenheffing
Financieel gezond Uithoorn OZB verlagen als gedeeltelijke  +200.000 +200.000 +200.000 +200.000
  compensatie BTW-maatregel 
Financieel gezond Uithoorn Macronorm OZB* 0 -80.000 -160.000 -240.000
Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening Vergoeding raadsleden  -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Duurzaam Uithoorn Kwaliteitsnorm zwerfvuil omhoog  +23.800 +23.800 +23.800 +23.800
Duurzaam Uithoorn Beperken duurzaamheid  -25.000 0 0 0
Opgroeien in Uithoorn Bredeschool coördinator  0 -50.000 0 0
Meedoen en meedenken Gemeentelijk budget reintegratie- -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
  activiteiten bijstellen
Veiligheid Aantal Buitengewoon Opsporings  -48.629 -48.629 -48.629 -48.629
  Ambtenaar (BOA’s) beperken
  
  totaal -801.829 -1.261.829 -1.531.829 -1.761.829

*De macronorm is het maximale percentage dat de OZB- opbrengsten, in alle gemeenten samen, in een jaar mag stijgen.
     

Inzamelingsactie voor Villa Joep
met een fantastisch resultaat
Uithoorn – Bart (9 jaar) verloor 
in de zomer van 2012 zijn jonge-
re broer Tim (5 jaar) aan neuro-

blastoom kinderkanker. De afgelo-
pen maanden zamelde hij met be-
hulp van AH Zijdelwaardplein in 

Uithoorn  statiegeldbonnen in voor 
Villa Joep, een stichting die onder-
zoek financiert gericht tegen neu-
roblastoom kinderkanker. Vele klan-
ten hebben door middel van hun 
donaties geholpen met als fantas-
tisch eindresultaat een bedrag van 
maar liefst 2.064,30 euro! Daarmee 
is het doel van Villa Joep om neu-
roblastoom kinderkanker de wereld 
uit te helpen weer een stapje dich-
terbij. Namens alle kinderen harte-
lijk bedankt!
In 2012 zijn er twee grote doorbra-
ken geweest die (mede) gefinan-
cierd zijn door Villa Joep. Begin 2012 
ontdekten onderzoekers de hoofd-
oorzaken van het ontstaan van neu-
roblastoom door het complete ge-
noom te ontcijferen van 87 tumo-
ren. En in oktober bewezen ze dat 
een specifiek gen verantwoordelijk 
is voor het ontstaan van neuroblas-
toom kinderkanker bij een groep 
patiëntjes. Ze slaagden er boven-
dien in het gen uit te schakelen. Ook 
in 2013 gaat het onderzoek door. Zo 
steunt Villa Joep U-DANCE, een on-
derzoek naar het ontwikkelen van 
een neuroblastoomvaccin. 
Alle donaties die Villa Joep ontvangt 
worden voor 100% besteed aan on-
derzoek naar neuroblastoom kin-
derkanker. Alle medewerkers van 
Villa Joep zijn vrijwilligers en alle 
betrokken bedrijven en instellingen 
verlenen gratis medewerking.

Vissersvrouwenkoor ‘Haring met 
Ui’ krijgt eervolle vermelding
Uithoorn – Het Uithoornse vissers-
vrouwenkoor ‘Haring met Ui’, heeft 
afgelopen zaterdag 6 juli bij het 
Monnickendams smartlappenfesti-
val een eervolle vermelding gekre-
gen.
Het vissersvrouwenkoor deed voor 

de eerste keer mee met het zeer po-
pulaire smartlappenfestival in Mon-
nickendam. Groot was dan ook de 
verbazing dat het vrouwenkoor, als 
enige van de 14 deelnemende koren 
van de vakkundige jury deze eervol-
le vermelding kreeg.  

Het vissersvrouwenkoor Haring met 
Ui is in 2012 opgericht en bestaat 
uit ca. 20 vissersvrouwen uit Uit-
hoorn en omgeving. Het koor staat 
onder leiding van de dirigente Mar-
ja Spaans en wordt muzikaal bege-
leid de accordeoniste Louise Prins.
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Zomeravondfietstochten 
met gidsen van het IVN
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 16 juli weer een zomer-
avondfietstocht. Er zal om 19.15 uur 
gestart worden vanaf het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. 

In totaal zijn er drie tochten, de laat-
ste is op 6 augustus. Elke avond is 
er een andere route in de omge-
ving van ons mooie veenweidege-

bied. Ontdek samen de bijzonder-
heden van dit unieke landschap 
onder leiding van IVN-natuurgid-
sen. Er is een pauze onderweg waar 
u uw zelfgebrachte koffie thee e.d. 
kunt nuttigen.
Denk om fietsplakspullen en regen-
kleding.
Opgave is niet nodig. Afstand: cir-
ca 23 kilometer. Info: Anja de Kruijf, 
0297-261628.

All American Day komt 
voort uit de Harleydag!
Regio – Op zondag 21 juli is de All 
American Day, de voormalige Har-
leydag. Dit vindt plaats op het par-
keerterrein van de Multimate in Uit-
hoorn. Mulitimate was zo vriendelijk 
zijn parkeer- terrein ter beschikking 
te stellen. Natuurlijk was de Har-
leydag erg gezellig aan de Wilhel-
minakade in Uithoorn, maar vorig 
jaar werd de ruimte daar al te klein, 
en als er nu ook Amerikaanse au-
to’s bij komen, is er helemaal te wei-
nig ruimte. Mede door de sponsors 
is dit geweldige evenement mo-

gelijk geworden en kan de entree 
slechts twee euro per persoon be-
dragen. Komt men met een Ameri-
kaanse auto of motor, dan is de en-
tree gratis. 
De rockabillyband  ‘CC Jerome and 
the Jetsetters’ zal met hun optreden 
de dag completeren. 
De organisator, café Drinken en Zo, 
hoopt hiermee een evenement neer 
te zetten waaraan veel mensen ple-
zier kunnen beleven. 
Kortom: American Cars, Bike’s, 
Food, Drinks & Rock ‘n Roll!!

Juf Jolanda krijgt kroon 
op levenswerk
Wilnis - Vrijdag 28 juni jl. was de al-
lerlaatste speeldag voor de peuter-
tjes van peuterspeelzaal ‘Kabouter 
Pinkeltje’.  Dit was een dag met een 
lach en een traan. Voor de peuter-
tjes is er een onvergetelijke dag van 
gemaakt. Juf Jolanda en Fabia had-
den een ballonnenspeurtocht uitge-
zet. Onderweg moesten de peuter-
tjes verschillende opdrachtjes doen, 
dit werd met veel plezier gedaan. 
Toen iedereen terug was, kregen de 
kinderen een ijsje. Hierna deden zij 
nog enkele spelletjes en was het tijd 
om te smullen van de overheerlijke 
pannenkoeken gebakken door Fa-
bia. 
Er wachtte Juf Jolanda een comple-
te verrassing. Juf Jolanda moest op 
een stoel gaan zitten, zij werd door 
de moeder van Corwin die al haar 
vijf kinderen aan Jolanda heeft toe-
vertrouwd liefdevol toegesproken. 
Corwin gaf  Jolanda een mandje 
met een zelfgemaakte bloem, hier-
na volgden alle kinderen. Zo werd 
het een liefdevol bloemenmandje. 
Ook kreeg Juf Jolanda nog een ka-
lender met foto`s van de afgelopen 
jaren, een voor haar zeer dierbare 
herinnering. Er werd ook nog een 
cadeaubon aangeboden namens de 
‘ouders’. mede gesponsord door de 
familie Rijders. Of dit alles nog niet 
genoeg was kreeg Juf Jolanda het 
verzoek zaterdag 6 juli om 16.00 uur 
klaar te staan. 
Zaterdag 6 juli 2013 om 16.00 uur 
werd de hartenwens van Juf Jo-
landa vervuld, rijden in een motor 
met zijspan. Papa Harry, vader van 
Woud en Gies, zorgde voor een bij-

zondere mooie route door het groe-
ne hart van De Ronde Venen ge-
volgd door een culinaire stop. Ma-
ma Sandra had overheerlijke hap-
jes gemaakt, waarvan lekker werd 
gesmuld. Woud en Gies gaven een 
rondleiding over het landgoed van 
de Familie Nab, dat beslist ook  een 
aanrader is voor mensen die willen 
genieten van rust en natuurschoon, 
uw bedje staat al klaar.
Om 18.45 uur startte papa Harry de 
motor weer en bracht  – samen met 
zoon Gies –  Juf Jolanda naar de 
volgende verrassing. Bij Brasserie 
‘de Waard’ stond namelijk het Pin-
keltje team, bestaande uit Christina, 
Fabia, Heidi en Ankie  Juf Jolanda 
op te wachten. Zij boden haar een 
avond met heel veel gezelligheid, 
hapjes en drankjes. Zoveel verwen-
nerij voor één persoontje, geeft wel 
aan hoe bijzonder peuterspeelzaal 
‘Kabouter Pinkeltje’ voor juf Jolan-
da was. Haar  doelstelling om van 
peuterspeelzaal ‘Kabouter Pinkeltje’ 
een tweede thuis te maken is ruim-
schoots gelukt.
Juf Jolanda wil graag in deze Meer-
bode nogmaals het volgende kwijt: 
“Lieve, lieve ouders, kinderen, het 
Pinkeltjesteam, Familie Nab, Fami-
lie Rijders, logopedisten Liesbet en 
Mirjam, Jacques Dekker en Jan van 
Breukelen: allemaal heel, heel erg 
bedankt voor jullie begrip, het me-
deleven en de verrassingen. Ik ga 
jullie heel, heel erg missen maar ze-
ker niet vergeten. De afgelopen 18 
jaren zijn een zeer dierbare herinne-
ring, die ik koester in mijn hart.
Dank jullie wel !!!”

Starterslening weer beschikbaar
De Ronde Venen  - Jongeren die 
in De Ronde Venen een woning wil-
len kopen en daarbij een financi-
eel steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken van de gemeente, kunnen 
weer een aanvraag indienen voor 
de zogenaamde starterslening. Met 
de starterslening kan het verschil 
tussen de maximale hypotheek en 
de koopprijs van een woning wor-
den overbrugd. In de afgelopen ja-
ren zijn maar liefst 75 starters in De 
Ronde Venen met deze lening aan 
hun eerste woning geholpen.
De starterslening wordt verstrekt 
vanuit een speciaal daarvoor inge-
steld fonds. Omdat het fonds wordt 
aangevuld met aflossingen uit lo-
pende leningen, zijn er niet door-
lopend middelen beschikbaar voor 
nieuwe leningen. Inmiddels is door 
aflossingen weer geld beschikbaar 
en kan weer een aantal startersle-
ningen worden verstrekt. Ook heeft 
de Rijksoverheid onlangs geld be-
schikbaar gesteld, waarmee zij de 

helft van elke gemeentelijke star-
terslening betaalt. Hierdoor kan de 
gemeente twee keer zo veel star-
tersleningen dan normaal verstrek-
ken. Hiermee zijn op dit moment 
weer middelen beschikbaar om cir-
ca vijf startersleningen te verstrek-
ken, afhankelijk van de hoogte van 
de lening. Om voor een startersle-
ning in aanmerking te komen, moet 
de aanvrager tussen de 18 en 35 
jaar oud zijn, minimaal één jaar in-
geschreven staan in de gemeen-
te De Ronde Venen en dient het 
om zijn/haar eerste koopwoning te 
gaan. Aanvragen worden op volg-
orde van binnenkomst behandeld, 
waarbij geldt dat het verstrekken 
van de starterslening weer stopt 
als de bodem van het fonds is be-
reikt. Jongeren die meer willen we-
ten over startersleningen of een 
aanvraagformulier willen opvragen 
kunnen mailen naar ruimtelijkeont-
wikkeling@derondevenen.nl of bel-
len met 0297 29 18 25.

Ouders ‘t Startnest zingen groep achters toe
Uithoorn  - Op de Jenaplanschool ’t Startnest is afgelopen dinsdag 
de grote afscheidsmusical van de kinderen van groep 8 gevierd. 
Een van de pijlers van het Jenaplan-principe is het samen vieren,.
Dat is hier met recht gebeurd.
Eerst voerden de kinderen de musical op, onder het toeziend oog 
van ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, tantes, ooms, buren en 

andere genodigden. Daarna werd groep 8 toegezongen door, eerst 
de teamleden, en daarna de ouders van de kinderen. Geen van de 
kinderen had het verwacht, dus het was een grote verrassing. Het 
blijkt maar weer dat ’t Startnest een basisschool is waar een gro-
te betrokkenheid is van de ouders. Het was een fantastische avond 
voor iedereen.

Oud-eigenaar Co Vlasman sluit het oude Tour Home voorgoed in juli 2011, om 
plaats te maken voor de nieuwbouw in de woonwijk 'De Oker'. Het oude Tour 
Home heeft jaren dienst gedaan aan de Boterdijk voor het jaarlijkse Kwakel-
se Tour spektakel. Het begon allemaal in 1956 bij Gijsje Verhoef, waar brief-
jes werden ingeleverd met voorspellingen van de eerste 10 renners per etap-
pe. Elk dag werden er briefjes ingeleverd door de deelnemers (renners) en daar 
werd een heel klassement van bij gehouden. De leider in het klassement moest 
altijd de gele trui en pet dragen. Het kwam vroeger dan ook wel voor dat er een 
dame naar de kerk ging met de gele pet op en de gele trui onder haar jas, want 
hij moest zichtbaar blijven voor de andere deelnemers.

Het nieuwe Tour Home is in 2012 geopend door Gerda Voorn. Anno 2013, is 
het Kwakelse tourspel nog altijd actueel met 100 deelnemers, die weer ver-
deeld zijn in 20 ploegen van 5 renners. De gele leiderstrui is er dit jaar in de 
58e editie nog steeds. Het is een uitje voor de renners om elke avond even hun 
briefje (gouden lap) in te leveren. Er worden dan ook heel wat discussies ge-
voerd wie ze op één moeten zetten. Het is gewoon drie weken pure gezellig-
heid voor alle renners. Het 'Spektakel van De Kwakel' blijft een van de vele ou-
de tradities, die in het dorp in ere worden gehouden. Op de laatste dag van de 
Tour in Parijs, stijgt de spanning ook onder de renners in het Tour Home. Kijk uit 
voor het slechte wegdek en de gevaarlijk bochten op de Boterdijk. De valpartij-
en liggen altijd op de loer in een spannende tour.

De Kwakel Toen & Nu…

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

2011 Boterdijk, Het Tour Home... Toen        

2013 Boterdijk, Het Tour Home… Nu
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Eindfeest op Vlinderbos
sfeervol en geslaagd
Wilnis – Afgelopen vrijdag 5 ju-
li was het zover. Het jaarlijkse eind-
feest van Jenaplanbasisschool Vlin-
derbos in Wilnis ging van start. De 
zon scheen en de temperatuur was 
lekker. Kinderen en ouders waren al 
vroeg aanwezig en de sfeer zat er 
meteen goed in. Tijd voor een ge-
zellig praatje terwijl de kinderen 
zich vermaakten in en om de school. 
Voor de kleintjes een krokodillen-
springkussen en voor de groteren 
een heuse 21 meter lange storm-
baan, een voetbaldoel, hoelahoepen 
en een negerzoenenwip. Je kon je 
laten schminken, nagels laten lak-
ken en voor de dansers onder de 
kinderen Just Dance. Als verrassing 
konden de kinderen ook nog een 

(glitter)tatoeage laten zetten door 
Sadija van ‘t Land. Het spektakel-
stuk van het eindfeest was een een 
jumpclinic door Projump. Niet zo-
maar touwtje springen, maar kunst 
met een springtouw, double-dutch 
springen en het spectaculaire Chi-
nese Cartwheel. Na de demonstra-
tie deden ouders en kinderen vol 
enthousiasme mee met de work-
shop. Ook voor de innerlijke mens 
werd gezorgd, verzorgd door onder-
nemers uit Wilnis en omstreken. Dit 
allemaal onder het genot van swin-
gende muziek van hun eigen dj 
Maurik Jan. Kortom: het eindfeest 
was weer een geslaagde afsluiting 
van het schooljaar. Nog 1 week naar 
school en dan lekker vakantie.

Samen met Supersnelle Glasvezelwekenmonteur Henk van Wijk bekijken kin-
deren en andere buurtbe0oners hoe de glasvezelkabels vanaf het wijkverdeel-
punt de wijk in worden geblazen.

Eerste wijk in Uithoorn 
is glasvezelklaar
Uithoorn - Een mijlpaal voor het 
glasvezelnetwerk in Uithoorn. De 
omgeving Jan P. Sweelinckweg is 
sinds woensdag 3 juli jl. glasvezel-
klaar. 
Glasvezelklaar betekent dat de 
graaf- en aanlegwerkzaamheden 
gereed zijn en dat de glasvezelka-
bels uit de wijk met het wijkverdeel-
punt zijn verbonden. 
Eigenaar van het glasvezelnetwerk 
CIF BV nodigde buurtbewoners 
uit om bij het blazen van de glas-
vezelkabels vanuit het wijkverdeel-
punt naar de wijk aanwezig te zijn. 

Het huidige kabelnetwerk is verou-
derd en kan de groeiende hoeveel-
heid data bijna niet meer aan. Het 
glasvezelnetwerk dat nu wordt aan-
gelegd zorgt ervoor dat de inwoners 
van Uithoorn straks niet alleen ra-
zendsnel kunnen internetten maar 
ook andere geavanceerde digitale 
diensten kunnen gebruiken. De ver-
wachting is dat het nieuwe netwerk 
minimaal 30 jaar meegaat.
De aanleg van het glasvezelnetwerk 
in Uithoorn zal naar verwachting in 
het eerste kwartaal van 2014 wor-
den afgerond.
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Gemeentelijke bekendmakinGen
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde Ve-
nen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
actueel.

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

mijdrecht
Tienboerenweg Realiseren van een landbouw- - Bouwen W-2013-0363 28-6-2013 
(nabij kruispunt N201) brug - Milieu
  

Vinkeveen
Demmerik 66B WS Wijzigen bestemming bijgebouw  - RO (afwijken W-2013-0369 2-7-2013
  bestemming
Demmerik 128 Tijdelijke vergunning, voor een - Bouwen W-2013-0372 5-7-2013 
 staplaats van een woonunit

Wilnis
Kastelein 34 Plaatsen van een dakkapel aan - Bouwen W-2013-0364 1-7-2013
 voorzijde woning
Vossestaart 46 Realiseren van een dakkapel aan - Bouwen W-2013-0362 25-6-2013
 de voorzijde van de woning - RO (afwijken
  bestemming

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

Wilnis
Bovendijk 38 Het tijdelijk plaatsen van een  - RO (afwijken W-2013-0235 19-6-2013
(nabij Molenland) feesttent t.b.v. Molenpop bestemming 

mijdrecht
Hofland 59 Verbouwen en moderniseren  - Bouwen W-2013-0261 11-6-2013
 van de woning 

Waverveen
Veldweg 1 Bouwen van een veldschuur  - Bouwen W-2013-0033 12-6-2013

Wilnis
Raaigras 31 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0206 11-6-2013
 op het voorgeveldakvlak 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 dRank- en HoRecaWet
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), bekend dat met ingang van 10 juli tot en met 21 augustus 2013 bij balie Omgevingszaken; op 
de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: 
maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes 
weken ter inzage ligt:
-  een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Herenweg 276b in Vinkeveen.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter in-
zage legging schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht 
en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
  

 aanGeVRaaGde eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

datum evenement locatie activiteit

19 t/m 23 augustus 2013 Bouwdorp De Grasveld grenzen aan het Immitsj-gebouw Hutten bouwen
9.00 - 16.30 uur Ronde Venen aan de Houtzaagmolen in Mijdrecht

7 september 2013 Privé feest Op het grasveld tegenover Korenbloem 5 Privé feest
15.00 - 22.00 uur  t/m 13, 3641 VN Mijdrecht
 
14 en 15 september 2013 Nachtwedstrijd Vinkeveens Plassen Roei nachtwedstrijd
20.00 - 5.00 uur

21 en 22 september 2013 Hunnie Utrechtse deel Bovenlanden. Hoofdloc.: 24-uurs-evenement
12.00 - 12.00 uur Overleven Amstelkade 61, zorgboederij + kavel in natuur o.a.
  veldwerkplek wandelingen
   www.hunnie.nu

inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een 
zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘ziens-
wijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, afd. 
Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen 
kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297-291671 en/of 0297-291835.

 ontHeffinG tijdelijke plaatsinG containeR en ontHeffinG tijdelijke 
 plaatsinG mobiele keet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 juli 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 
en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan:
-  mevrouw I. Feenstra ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Voordijk in 

Abcoude. Dit in verband met werkzaamheden woning aan de Voordijk 20 in Abcoude. Het adres van de tij-
delijke plaatsing container is: Voordijk 20, 1391 VV Abcoude. De vergunning geldt voor de periode maan-
dag 8 juli 2013 tot en met vrijdag 19 juli 2013.

-  C. Mulckhuyse Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. ontheffing hebben verleend om tijdelijk een mobiele keet 
te plaatsen aan de Sint Janstraat in Mijdrecht. Dit in verband met groot onderhoud aan 8 woningen in op-
dracht van GroenWest aan de Sint Janstraat in Mijdrecht. Het adres van de mobiele keet is: Sint Janstraat, 
3641 CH Mijdrecht. Het werkadres is: Sint Janstraat 1-10, 3641 CH Mijdrecht. De vergunning geldt voor de 
periode vrijdag 5 juli 2013 tot en met vrijdag 27 september 2013.

Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener v an e en v erzoek o m v oorlopige v oorziening w ordt g riffierecht g eheven.                                                                                                      
   
    

 beleidsReGels sandWicH- en dRieHoeksboRden 2013 Gemeente de 
 Ronde Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 2 juli 2013 de Beleidsregels sand-
wich- en driehoeksborden 2013 gemeente De Ronde Venen zijn vastgesteld. De beleidsregels ‘sandwich- en 
driehoeksborden 2013 De Ronde Venen’ zijn bedoeld om helderheid te geven over wat al dan niet wordt toe-
gestaan op gebied van aankondigen van evenementen of activiteiten binnen de gemeente De Ronde Venen. 
Het beheer van de openbare ruimte vraagt om duidelijke regels op dit gebied om wildgroei van borden, die de 
verkeersveiligheid in gevaar kan brengen en een onrustig straatbeeld geeft, te voorkomen. De beleidsregels 
treden in werking op 19 juli 2013.

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 
 inkoop- en aanbestedinGsbeleid Gemeente de Ronde Venen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2013 heeft 
besloten tot vaststelling van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente De Ronde Venen. Per 1 april 
2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. De nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat het 
gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd moet worden. Het geactualiseerde beleid zet in 
op maatschappelijk verantwoord inkopen met de insteek duurzaam, sociaal en met oog voor het Midden en 
Klein bedrijf (MKB). Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente De Ronde Venen treedt op 19 juli 2013 
in werking.

ter inzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op 
www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen.

 beHeeRsVeRoRdeninGen ‘amstelHoek’ en ‘kom Wilnis’ VastGesteld
De gemeenteraad heeft bij besluit van 27 juni 2013 de beheersverordeningen ‘Amstelhoek’ en ‘Kom Wilnis’ 
vastgesteld.

begrenzing
De beheersverordening ‘Amstelhoek’ (plan IDN NL.IMRO.0736.BV003amstelhoek-va01) omvat de kern Am-
stelhoek. Het gebied komt overeen met dat van de vroegere bestemmingsplannen ‘Amstelhoek 1973’ en ‘Men-
nonietenbuurt’. De beheersverordening ‘Kom Wilnis’ (plan IDN NL.IMRO.0736.BV004komwilnis-va01) omvat 
de kern Wilnis. Het gebied komt overeen met dat van het vroegere bestemmingsplan ‘Kom Wilnis 2000’. De 
hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een 
actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt 
zijn. De beheersverordeningen vervangen de tot nu toe vigerende bestemmingsplannen voor deze locaties.

inwerkingtreding en inzage
De beheersverordeningen treden in werking op 19 juli 2013 zijnde de achtste dag na bekendmaking van het 
vaststellingsbesluit. Als gevolg van artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheers-
verordening geen beroep mogelijk.
De verordeningen liggen vanaf dat moment (in papieren vorm) ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de 
centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. De openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De beheersverordeningen zijn digitaal te raadplegen via www.de-
rondevenen.nl (bestuur en organisatie>beleid en regelgeving>digitale bestemmingsplannen), via http://0736.
ropubliceer.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

 Wet milieubeHeeR

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
-  Beachclub restaurant Lust voor het oprichten van een restaurant, op het adres het Eiland 1, Molenkade 30 

in Vinkeveen.
-  R. Kandelaar voor de bouw van een werktuigenschuur en schapenschuur, op het adres De Hoef Oostzijde 

27 in De Hoef.
-  Maatschap Oliemans voor de bouw van een rundveestal met uitbreiding van de veestapel, op het adres 

Kromme Mijdrecht 18 in De Hoef.
-  Gerberakwekerij S.C. Zwarts voor de plaatsing van een rietvergassingsinstallatie voor het verbranden van 

biomassa.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis van een algeme-
ne maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 
66a in Breukelen, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de 
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
A&D van de Omgevingsdienst, bereikbaar op T.0346 26 06 00.
Deze publicatie is nog onzeker. Graag wel meenemen in de opmaak/proef, morgen weet ik of deze wel of niet 
mee moet op de gemeentepagina.

 tijdelijk mandaatbesluit zomeR 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 9 juli 2013 het Tijdelijk mandaatbe-
sluit zomer 2013 is vastgesteld om besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders tijdens 
de zomerperiode te kunnen laten plaatsvinden. Dit mandaatbesluit treedt in werking op 15 juli 2013 en geldt 
tot 5 augustus 2013. 

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.
 

openinGstijden 
GemeenteHuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt Wonen, 
Welzijn en zoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/de Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

www.goednalaten.nl 

Goed Nalaten doe je 
met je hart...
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Toerisme weer op de kaart in 
gemeente De Ronde Venen
De Ronde Venen – Sinds de slui-
ting van de lokale VVV in Vinkeveen 
en het faillissement van het Groene 
Hart Bureau voor Toerisme (GHBT) 
kent de gemeente De Ronde Venen 
geen fysiek informatiepunt voor re-
creatie en toerisme meer. Op initia-
tief van de ondernemer van Vinke-
veen Haven, en in samenwerking 
met diverse partijen komt er nu een 
oplossing in de vorm van een Toeris-
tisch informatie Punt (TIP) gecom-
bineerd met een Toeristisch Over-
stap Punt (TOP): een sterk duo. “Ik 
ben verheugd dat we nu met meer-
dere partijen de gemeente weer op 
de recreatieve kaart kunnen zetten”, 
zegt wethouder Kees Schouten. “De 
ondernemer van Vinkeveen Haven 
kwam met het initiatief een Toeris-
tisch Informatiepunt (TIP) op te zet-
ten waar recreanten en passanten 
terecht kunnen voor informatie over 
bezienswaardigheden, recreatie-

ve voorzieningen en recreatie bin-
nen de gemeente De Ronde Venen. 
Dankzij geld van de betrokken part-
ners: initiatiefnemers, ondernemers, 
gemeente, provincie en Leader, een 
Europese subsidie voor plattelands-
ontwikkeling, is dit project fi nanci-
eel haalbaar. Vanwege de beschik-
bare fi nanciering is het idee ont-
staan om de TIP te combineren met 
een TOP: een ‘recreatief knooppunt’ 
waar wandel-, fi ets- en vaarrou-
tes samen komen, goed bereikbaar, 
met in de nabije omgeving horeca 
en een oplaadpunt voor elektrische 
fi etsen. Kortom: een goed startpunt 
om de mooie gemeente De Ronde 
Venen te verkennen.” In gesprekken 
met gemeente, provincie, Leader, 
Stichting Van Gein tot Venen, belan-
genorganisatie van recreatieonder-
nemers in De Ronde Venen en On-
dernemersvereniging Vinkeveen, is 
een groot draagvlak ontstaan voor 

Afsluiting 
Waterwolftunnel voor 

regulier onderhoud
Regio - In de nacht van 12 op 
13 juli, tussen 21.00 en 06.00 uur, 
is de Waterwolftunnel onder de 
Ringvaart tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer, 
afgesloten voor het verkeer.

De afsluiting is nodig voor het 
uitvoeren van geplande onder-
houdswerkzaamheden. 

Door de afsluiting van de tunnel 
kan het verkeer geen gebruikma-
ken van het N201-tracé tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
de gemeente Haarlemmermeer. 
Met behulp van borden worden 
de omleidingsroutes aangegeven. 
Deze routes maken vooral ge-
bruik van de N196. 

Vermist?
Uithoorn – Vermist? Wie? Wat? 
Waar? Consternatie op basis-
school ‘de Vuurvogel’ want er 
hingen plotseling posters met 
“Vermist” door de hele school, 
wat was er in hemelsnaam aan 
de hand? Ouders kwamen maan-
dagavond allemaal naar school, 
de leerkrachten waren al op 
school om hen te ontvangen en 
iedereen wilde zich graag op de 
hoogte stellen van de laatste ont-
wikkelingen... 
Het antwoord volgde al snel. In 
de hal van de school gingen de 
lichten uit, de grote spot ging aan 
en daar stond Meester Joris van 
groep 8. Hij vertelde dat iedereen 
met een gerust hart kon gaan zit-
ten op de gereedstaande stoe-
len en vooral ogen en oren open 
moest houden. 
Muziek klonk door de school en 
in no time stonden de leerlingen 
van groep 8 op het podium want 
zij hadden de afgelopen maan-
den samen met hun meester een 
musical ingestudeerd. Elk jaar is 
er ‘Buurtpop’ op basisschool de 
Vuurvogel, zo ook dit jaar. Maar... 
er ging van alles mis. Het tele-
foonnetwerk lag plat waardoor 
de hoofdact (‘Vermist’ genaamd) 
niet bereikt kon worden. De 
vraag was of ze nog wel terecht 
zouden komen of dat ze écht ver-
mist zouden zijn. 
Terwijl iedereen wachtte op de 
hoofdact, kwamen er allerlei op-
tredens tussendoor. D.j. Tony 
stond graag in de spotlights om 
de optredens aan te kondigen 
en deed er alles aan (op een erg 
leuke manier) om de aandacht op 
zich te krijgen. D.j. Tony bleek ook 
een uitstekende danser te zijn en 
zijn manier van dansen werkte 
aanstekelijk, want de leerkrach-
ten achter in de zaal konden niet 

stil blijven staan. De chagrijni-
ge buurtbewoner Derks probeer-
de meerdere keren roet in het 
eten te gooien, maar op de mu-
ziek van deze d.j. ontpopte Derks 
zich als een ware rocker! Op dat 
moment kwam de hoofdact ‘Ver-
mist’ aan, gelukkig hadden ze zelf 
vervoer kunnen regelen en zon-
gen zij het prachtige afsluitende 
lied ‘Gemist’. De tranen stonden 
in de ogen van de ouders en van 
enkele leerkrachten, want het af-
scheid van ‘de Vuurvogel’ en van 
deze kanjers valt zwaar.
Na het offi ciële gedeelte werden 
de leerlingen offi cieel toegespro-
ken door hun meester, zij ontvin-
gen het rapport en de ouders al-
lemaal een roos als dank voor 
hun hulp, steun en vertrouwen. 
Vervolgens was het tijd voor de 
traditionele Vuurvogelborrel. 
Na jarenlange inzet op ‘de Vuur-
vogel’ nam Genneth. moeder van 
Delina uit groep 8, afscheid van 
de school. Zij werd in het zon-
netje gezet met mooie woorden 
over haar jarenlange bijdrage en 
ontving een prachtige bos bloe-
men. 

De volgende dag kregen de leer-
lingen van groep 8 hun welver-
diende dag Poldersport in De 
Kwakel. Het weer was uitstekend: 
zon, 22 graden, zodat er naar har-
tenlust gebruik kon worden ge-
maakt van het hele traject. Hila-
risch was de meester: hij gleed 
op zijn buik als verste de baan 
af en belandde tot groot plezier 
van de leerlingen in één roetsj de 
sloot in! 

Vermist? Nee, deze leerlingen 
worden Gemist. Veel succes al-
lemaal op het Voortgezet Onder-
wijs!
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Betreft artikel:
Zorg voor ouderen

In de Nieuwe Meerbode van 12 
juni stond een artikel met als ti-
tel: “ zorg voor ouderen in de 
knel door kabinetsmaatrege-
len’. Hierin staat: ‘ Als bewoners 
overlijden wordt de woonruim-
te niet meer in gebruik geno-
men’. Deze tekst wekt de indruk 
dat er een opnamestop zou zijn 
voor Nieuw Avondlicht en dat 
is zeker niet het geval. Oude-
ren met een indicatie ZZP 4,5,5 
of 6 kunnen zich nog steeds 
bij De Ronde Venen aanmel-
den. Zij worden vervolgens op 
de wachtlijst geplaatst en zijn 
zeker tot het eind van dit jaar 
nog van harte welkom in Nieuw 
Avondlicht.

Netty van der Kaa, locatie-
manager De Ronde Venen

Commentaar van de
redactie:

Het bewuste artikel stond ge-
heel in de teneur van oude-
ren met Zorgindicatie 1, 2 en 
3. Woordvoerders van Careyn 
en de Zonnehuisgroep Amstel-
land hebben in hun gesprekken 

aangegeven, dat als bewoners 
binnen de genoemde zorgcen-
tra verhuizen of overlijden de 
woonruimte op voorhand niet 
meer voor deze vorm van zorg 
zal worden benut. Ouderen met 
een zorgindicatie vanaf 4 kun-
nen altijd een plaats binnen een 
zorginstelling krijgen, maar dan 
wordt gesproken over het ‘ver-
pleeghuis’. Over deze groep 
ging het artikel niet. Gemeld 
werd ook dat in de toekomst 
ouderen die in aanmerking (wil-
len) komen voor zorg als te ver-
gelijken met indicatie 1, 2 en 3, 
dat wel kunnen, maar dan de 
woning moeten huren en daar-
naast de gewenste zorg zelf 
dienen in te kopen. De centra-
le overheid wil geen vergoedin-
gen meer geven voor deze zorg. 
Dat is het uitgangspunt van het 
artikel geweest. Bovendien vol-
doen veel woningen binnen de 
genoemde zorgcentra nu en in 
de nabije toekomst helemaal 
niet meer aan de eisen (te klein 
en te gedateerd). Dat is dan een 
reden voor nieuwbouw dan wel 
grondige renovatie zoals in het 
artikel ook is verwoord.

het voorliggende plan. Het voorstel 
is het TIP te realiseren bij Vinkeveen 
Haven en het TOP op de Herenweg 
te Vinkeveen ter hoogte van de par-
keerplaats plaatselijk bekend als 
Het Kloosterplein. 

Toeristisch Informatie Punt
Bij het Toeristisch Informatie Punt 
bij Vinkeveen Haven kunnen toe-
risten en recreanten tijdens het sei-
zoen (1 april tot en met 1 oktober) 
dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur 
terecht. Buiten het seizoen is dit op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Er 
is een balie met foldermateriaal en 
er zijn toegangskaarten voor evene-
menten en fi ets-, wandel- en vaar-
routes te koop. De informatie is on-
line te raadplegen op een eigen 
website, die gekoppeld is aan een 
regionale website van het Groene 
Hart www.groenehart.nl en de site 

van de gemeente www.derondeve-
nen.nl. 

Toeristisch Overstap Punt
Het Toeristisch Overstap Punt op 
het Kloosterplein is een knooppunt 
van wandel-, fi ets- en vaarroutes. 
Er komt een aansluiting op de be-
staande wandelroutes Demmerik 
en Spoordijk en de plaats heeft vol-
doende potentie om ook aan te slui-
ten op het sloepennetwerk. Er zijn 
aanlegmogelijkheden voor boten, 
en je kunt kano’s en fi etsen huren. 
Deze TOP is goed bereikbaar, ook 
per openbaar vervoer, en er komt 
een goede en herkenbare beweg-
wijzering. Er zijn ruim honderdtwin-
tig parkeerplaatsen waarvan vijf-
tig bij Vinkeveen Haven en zeventig 
op het parkeerterrein Kloosterplein. 
Ook kunnen bezoekers hun fi etsen 
stallen en komt er een oplaadpunt 
voor elektrische fi etsen. 

B(l)oeiende Ledenbank-actie Rabobank ook voor Uithoorn een groot succes

Scoutingvereniging St. Joannes
De Kwakel blij verrast met bijdrage

Regio – Tijdens een feestelijke bij-
eenkomst van Rabobank regio 
Schiphol kwamen 20 genomineer-
de verenigingen en stichtingen uit 
de regio bijeen.
Zij ontvingen uit handen van di-
rectie en ledenraadsleden van de 
plaatselijke Rabobank een cheque 
van de B(l)oeiende Ledenbank-ac-
tie. De bijna 15.000 leden van de 

bank hebben de mogelijkheid ge-
had om met hun stem 25,- euro uit 
het coöperatieve dividend van de 
bank toe te bedelen aan hun favo-
riete vereniging of organisatie uit de 
twintig nominaties voor de B(l)oei-
ende Ledenbank actie 2013. De be-
dragen liepen fl ink op, variërend van 
1.050,- tot 8.175,- euro per genomi-
neerde.

Scoutingvereniging St. Joannes De 
Kwakel en anderen blij verrast
In Uithoorn en De Kwakel ging 
het hoogste bedrag naar de scou-
ting uit De Kwakel. Janet ten Brink 
en Cor Onderwater scouting St. Jo-
annes waren bijzonder verrast met 
deze mooie gift uit het Coöperatie-
fonds van de Rabobank. Maar liefst 
327 stemmen van de leden van de 

Rabobank zorgden voor een totaal 
bedrag van 8.175 euro. De scou-
ting was hiermee meteen de over-
all favoriet van de B(l)oeiende Le-
denbank actie 2013 van Rabobank 
Regio Schiphol. De scouting groep 
was dan ook zeer actief geweest om 
leden te mobiliseren om te stem-
men. Onder andere via Twitter en 
met spandoeken in het dorp. Dit le-
verde maar liefst 10% van het totale 
aantal stemmen op.
Andere genomineerden die een 
mooi bedrag mochten ontvangen, 
waren: Stichting Beheer Historisch 
Erfgoed Uithoorn, Rick FM, Stich-
ting Urgente Noden Uithoorn en de 
Uithoornse reddingsbrigade.

Betrokken bij lokale initiatieven
Als coöperatie voelt Rabobank Re-
gio Schiphol zich verantwoorde-
lijk voor de duurzame ontwikkeling 
van de lokale samenleving. “Daar-
om storten wij jaarlijks een deel van 
onze winst in het coöperatiefonds.

Dat bedrag besteden wij aan de 
ondersteuning van lokale initiatie-
ven die bijdragen aan het welzijn en 
de leefbaarheid van onze regio”, al-
dus directievoorzitter Leo Peeters 
Weem.
“Onze leden beslissen vervolgens 
over de toekenning van de bedra-
gen uit het fonds via hun vertegen-
woordigers in de ledenraad. Met de 
B(l)oeiende ledenbank-actie kun-
nen alle leden rechtstreeks hun 
stem laten gelden. En we zijn erg blij 
met het resultaat van deze actie.”

3.000ste inschrijving bij 
groothandelscentrum Duoplant

Regio - Sinds maart 2013 is de ves-
tiging van Duoplant aan de Leg-
meerdijk vernieuwd tot een modern 
groothandelscentrum en onder-
scheidt zich hiermee van de winkels 
d.m.v. een uitgebreider assortiment 
en het verlenen van 10% groothan-
delskorting op alle producten, be-
halve de boeketten. Afgelopen week 
heeft Duoplant de 3.000ste Kamer 
van Koophandel inschrijving mo-
gen ontvangen van mevrouw Re-

tera (hieronder op de foto) uit Uit-
hoorn. Zij koopt in voor Ton Retera 
Consultancy. Voor Duoplant zijn alle 
veranderingen boven verwachting 
ontwikkeld en zij zijn daar dan ook 
trots op! Daardoor zetten zij graag 
hun klant met de 3.000ste inschrij-
ving in het zonnetje!

Natuurlijk kan een bedrijf niet zon-
der zijn vaste klanten en daarom be-
dankt Duoplant ook graag de klant 

die hen in de afgelopen vier maan-
den het meest heeft bezocht. Zo ziet 
u hierboven mevrouw Overmars uit 
Wilnis! Mevrouw Overmars komt ie-
dere week namens Huis-Dieren 
Verzorging De Ronde Venen bloe-
men en planten kopen. Mevrouw 
Overmars en mevrouw Retera ont-
vingen in verband met deze speci-

ale gelegenheid een prachtig Duo-
plant-boeket en een waardebon 
t.w.v. 25,- euro!
U kunt bij Duoplant op de hoofd-
vestiging aan de Legmeerdijk al-
leen nog terecht met een Duoplant-
Klantenpas die gekoppeld is aan 
een Kamer van Koophandel num-
mer.
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Afscheidsfeestje voor groep 2 De Fontein
Mijdrecht – Vorige week woens-
dag 3 juli hebben de kleuters van 
basisschool De Fontein genoten van 
een heerlijke lunch op de boerde-
rij van de familie Boone. Enkele ou-
ders hadden een feestmaal georga-
niseerd met pannenkoeken, brood-
jes, wraps en tot slot een heerlijk ijs-
je. Naast het lekkere eten stond er 
een trampoline klaar waarop de kin-
deren fijn konden springen.

Natuurlijk werd er ook gespeeld met 
de strobalen. Op deze manier wer-
den de juffen en meester bedankt 
voor de fijne, eerste jaren op de ba-
sisschool. Het was voor de kinde-
ren en de leerkrachten een gezellig 
en mooi einde van het schooljaar. 
En dat moest natuurlijk vastgelegd 
worden met een groepsfoto!

Uithoornse Robin Nederlands 
Kampioen American Footbal
Regio - Afgelopen zaterdag werden 
in Arnhem de Nederlandse Kam-
pioenschappen American Football 
gespeeld. In de leeftijdscategorie 
PeeWee (8- 12 jaar) speelde de in 
Uithoorn wonende Robin Pho mee 
voor de Amsterdam Crusaders. De 
PeeWee’s spelen de flagvariant van 
American Football. Dat is de non-
contactversie waarbij je niet de te-

genstander stopt, maar de tegen-
partij stopt door de flags van de riem 
te trekken. Amsterdam Crusaders 
heeft een topseizoen achter de rug 
en heeft ook de finale tegen de Fle-
voland Phantoms uit Almere met 
82-56 gewonnen. Zij mogen zich 
Nederlands Kampioen 2013 noe-
men. Robin Pho is de nummer 1 op 
de bovengeplaatste foto.

Zomerbridgedrive
Zevende ronde en de 
einduitslag bij BV Mijdrecht
Mijdrecht - De zomerdrive met de 
zevende zitting en de einduitslag 
zitten er dit zomerseizoen bij Brid-
gevereniging Mijdrecht al weer op. 
Het was een zeer gezellige bridge-
drive. 
Er werd gespeeld in drie lijnen. De 
uitslag van de zevende zitting is als 
volgt:

Lijn A:
1. Janny Streng &
   Gerda Ruijgrok 56.60%
2. Dirk Klinkhamer &
   Bep Schumacher 54.51%
Lijn B:
1. Jan en Britta Bosse  63.69%
2. Mees &

   Heleen vd Roest 62.80 %
Lijn C:
1. Henk &
   Martha de Vries 60.76%
2. Ineke van Diemen &
   Ria Verkerk 60.07%

Zomerkampioen zijn geworden na 
zeven maal meegespeeld te hebben
Theo Klein en Jan de Jong met een 
gemiddeld percentage van 52.43%.
De competities beginnen weer in 
de eerste week van september op 
maandagavond en donderdagmid-
dag. 
Zowel gevorderden als beginners 
zijn van harte welkom bij Bridgever-
eniging Mijdrecht.

Team Oranje: Amber Jonkman, Heleen van der Pot, Chiara Ledegang, Wessel Staal, Hugo Huizeling, Mark Woelders, 
Thijs Nisters en Roos Ouwehand

Spetterende seizoensafsluiting voor HVM-jeugd
Mijdrecht - Afgelopen zondag was 
het ‘Local Heroes’ bij hockeyvereni-
ging Mijdrecht. Oftewel, een mixed 
toernooi voor alle spelers van de ei-
gen A, B en C-teams. Ruim 60 spe-
lers verzamelden zich voor een on-
derlinge krachtmeting tussen de ge-

legenheidsteams. Met een stralende 
hemel en 25 graden op de thermo-
meter beloofde het een ware uitput-
tingsslag te worden. De inderhaast 
aangevoerde tuinslang bleek later 
op de middag dan ook geen overbo-
dige luxe. Aangemoedigd door een 

flinke schare ouders en fans gin-
gen de teams voortvarend van start 
voor hun eerste wedstrijden. Enkele 
uren en 16 wedstrijden later was het 
pleit van deze sportieve gewelds-
uitbarsting beslecht en mocht team 
‘Oranje’ zich de eerste kampioen 

noemen. Hierna was het tijd voor 
een uitgebreide BBQ en een uurtje 
relaxen met de muziek van DJ Ole. 
Al snel begonnen de eerste spelers 
zich al weer op te warmen voor de 
tweede krachtmeting van deze dag: 
de strafballen competitie.

Wie mocht zich dit jaar ‘Meester-
schutter’ noemen. Een competitie 
die niet mogelijk was geweest zon-
der de keepers Tessa Kragtwijk en 
Bas Couperus die ondanks de hoge 
temperaturen en hun dikke uitrus-
ting hun reflexen maximaal inzet-
ten om het de deelnemers zo moei-
lijk mogelijk te maken. In een zin-
derende finale bleek het uiteinde-
lijk Joost Lugtmeier te zijn die met 
stalen zenuwen zijn mede-finalisten 
Kristie van Bergen en Mark Woel-
ders de baas was. Een plaats op de 
HVM Local Heroes-wisselbokaal is 
zijn deel.

Na de prijsuitreiking was er nog al-
le gelegenheid om een balletje te 
slaan en na te praten en zo een in 
alle opzichten geslaagd hockeysei-
zoen af te sluiten. De organisatie 
kan dan ook terugkijken op een zeer 
geslaagd toernooi dat binnen HVM 
zeker een traditie zal worden. 

Ondanks warmte gezellige middag 
tijdens Xtreme Showdown
Uithoorn - Afgelopen zondag 7 ju-
li organiseerden Stichting Carda-
nus en Stichting Jongeren Uithoorn 
in samenwerking met Buurtbeheer 
Meerwijk ‘Xtreme Showdown’.

Het evenement voor extreme spor-
ten werd dit jaar voor de zesde maal 
georganiseerd op de skatebaan van 
Uithoorn. ‘s Ochtends om 11.00 uur 

kregen de kleinste BMX’ers gratis 
workshops aangeboden onder lei-
ding van Stichting Jongeren Uit-
hoorn.
Niet alleen extreme sporten stonden 
dit jaar op het programma, ook wer-
den er poffertjes verkocht en zorg-
de het lokaal muzikaal talent voor 
de invulling van de dag. De arties-
ten SVS en K-NON rapten, terwijl de 

deelnemers van de competities zich 
in het zweet werkten. Dit jaar was 
er voor het eerst een debat georga-
niseerd. Het campagnebureau EEN 
en Combeat Poverty organiseerden 
samen met het jongerenwerk een 
debat over eerlijke kleding.
De jongeren lieten van zich horen 
en gaven aan dat ze wel degelijk be-
wust zijn van het kopen van ‘eerlij-

ke kleding’. De winnaars bij de com-
petities waren bij het inline-skaten 
Jelle Briggeman, bij het skateboarde 
Boris van de Berg en bij het BMX-
en Stef Dancy.

Ondanks de warmte is het evene-
ment goedbezocht en was het een 
middag om over na te praten. De or-
ganisatie kijkt uit naar volgend jaar.

ACTIVITEITEN IN DE REGIO
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24
VANAF
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SEPT.

UITHOORN
Zomeractiviteiten bij Vita Wijksteunpunt
Bilderdijkhof 1

Woensdag: Zomergym
Wil u uw conditie op peil houden of zelfs verbeteren?? 
EXTRA: Zomergym vanaf woensdag 24 juli van 13.30-
14.30 uur. U betaalt 24,- euro voor 6x (inclusief een kopje 
thee). U kunt zich reeds aanmelden.

Maandag: Babbel- en breigroep
Deze club met enthousiaste dames komt iedere maandag 
bijeen tussen 10.00 en 12.00 uur in de ontmoetingsruimte. 

UWTC: Rondje stelling
Zaterdag 7 september.
Inschrijven via www.rondjestelling.nl of aan de start.

VINKEVEEN 
van 10.00 tot 16.00 uur is er weer de jaarlijkse rom-
mel- en boekenmarkt bij de R.K. Kerk. Tevens is 
ook een mogelijkheid om de toren te beklimmen.De 
opbrengst van deze markt is bestemd voor de
(ingrijpende) restauratie van de kerk.

jaarmarkt
van 10.00 tot 21.00 aan de Herenweg/Heulweg

klaverjassen (op zijn Amsterdams) De gezellige hal en 
de grote zaal van het Dorpshuis, is op deze don-
derdagmiddag om 12.30 uur open voor de inschrijvingen 
en vanaf half 2 zullen de eerste kaarten worden geschud. 
Toegang gratis. Aanmelden kunt u zich in het Dorpshuis, 
Kerklaan 32 of bij Koos Vermaas, 0297 264059.

Op vrijdagmiddag 19 juli wordt er door de Vinkeveense 
Carnavalsvrienden De Steupels weer de traditionele 
60+ middag georganiseerd, ook in het Dorpshuis de 
Boei. De zaal gaat open om 12.30 uur, de middag begint 
om 13.30. De oudjes krijgen uiteraard weer een drankje 
en een hapje. De entree is gratis.

Bingo in het Dorphuis. Zaal is open om 12.30.

WAVERVEEN 
Workshop schilderen in de polder. 10.00 uur: Ont-
vangst met koffi e en versgebakken appeltaart. 12.30-
13.30 uur: Een heerlijke polderlunch. 15.30-16.00 uur: 
Vernissage met een welverdiend glas prosecco. Voor 
meer info zie: http://www.hennywoud.nl/workshops/

WILNIS 
Vrouwenmiddag in VBW tent Wilnis. Woensdagmid-
dag van 14.00 – 16.00 uur is het tijd voor een fantas-
tische, inspirerende en gezellige Vrouwenmiddag. Alle 
vrouwen tussen 18 en 100 jaar zijn van harte welkom in de 
VBW tent naast de Brandweergarage Pieter Joostenlaan 
26 Wilnis. Voor meer informatie karindehaan@gmail.com 
of 0297 271979. jannybroere@solcon.nl of 0297 281730

13
JULI

17
JULI

18
JULI

19
JULI

20
JULI

13
JULI

17
JULI

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een KORTE 
aankondiging naar: redactieuithoorn@meerbode.nl
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Onvergetelijke ochtend voor 
peuters van ‘De Quakel’

De Kwakel - Om het begin van de zomer-
vakantie te vieren zijn de peuters van Peu-
teropvang ‘De Quakel’ in De Kwakel op don-
derdag 27 juni jl. naar Chimpie Champ in 
Aalsmeer geweest. ’s Morgens verzamelden 
alle peuters zich bij de Peuteropvang aan de 
Kerklaan. Hier kregen zij allemaal een naam-
sticker op hun shirtje en samen met een aan-
tal ouders reden zij naar Aalsmeer.          
        
Bij Chimpie Champ werden zij verwelkomd 
door een medewerker. Toen kon het spelen 
beginnen. Alle kinderen hebben zich prima 
vermaakt op de trampolines, de klimtoestel-
len, de ballenbak en het springkussen. Tus-

sendoor was er limonade met een koekje. 
Toen de peuters uitgespeeld waren kregen ze 
een lunch met patatjes en een lekker ijsje toe. 
Om 13.00 uur was iedereen moe maar vol-
daan en gingen ze weer terug naar De Kwa-
kel.                        
Het zomerfeest is mogelijk gemaakt door 
de succesvolle opbrengst van de speel-
goedbeurs die in maart is gehouden. Door 
de enthousiaste medewerking van een aan-
tal ouders, Dorpshuis De Quakel’, E-markt 
Schalkwijk, AH Jos van den Berg, Burggraaf 
Zeilmakerij en Amstelring Ledenservice heb-
ben de peuters van Peuteropvang De Quakel 
een onvergetelijke ochtend gehad.

VIOSKidz, mis het niet!
Mijdrecht - Eindelijk zomert het 
een beetje en dat komt mooi uit 
want de vakanties staan op begin-
nen. Als eenieder straks op zijn lau-
weren rust zijn ze bij VIOS hard be-
zig met de voorbereiding van het 
tweede gedeelte van het seizoen. In 
het bijzonder met de voorbereiding 
van de gratis MusicKidz- en Show-
Kidzlessen. En er is nog plek bij VI-
OSKidz. Dus laat deze kans niet lo-
pen en meld je vandaag nog aan.

ShowKidz
Na de vakanties starten de lessen 
ShowKidz op de woensdagmid-
dag om 5 uur. De gratis lessen du-
ren een uur en worden gegeven in 
clubgebouw De Notenkaraker in 
Mijdrecht.
Je leert in een half jaar om muziek 
te interpreteren en deze vervolgens 
uit te beelden in beweging, ritme 
en mimiek. Omdat je na de Show-
Kidz door kunt naar de afdeling ma-
jorette, komen ook een aantal basis 
twirls aan de orde. Het doel is om 
aan het eind van de opleiding geza-
menlijk een show te kunnen uitvoe-

ren, maar vooral om veel plezier te 
hebben. Juf Chantal van Ballegooij 
kan nog wel een paar leerlingen ge-
bruiken. Dus ben je (bijna) 6 jaar of 
ouder? Stuur haar dan een mail-
tje via showkidz@vios-mijdrecht.nl 
of bel haar op het telefoonnummer 
0297-272862.

MusicKidz
Het opleidingsteam van de Music-
Kidz kan niet wachten totdat de 
schoolvakanties voorbij zijn. Ze heb-
ben er weer ongelooflijk veel zin in 
om met jou op de vrijdagavond mu-
zikaal aan de gang te gaan. Music-
Kidz is voor alle kinderen vanaf 7 
jaar, basisschool groep 3 en 4. Tij-
dens 20 lessen leer je de beginse-
len van het notenschrift. En hiermee 
ga je ook direct aan het werk. Met 
blokfluiten en slagwerkinstrumen-
ten leer je liedjes spelen en ritmes 
slaan. Je maakt ook kennis met di-
verse blaasinstrumenten. De lessen 
kosten niets! Ook de instrumenten 
en het lesmateriaal krijg je van VI-
OS in bruikleen. De eerste groep zit 
vol, maar bij voldoende aanmeldin-

gen start VIOS met nog een twee-
de groep. Dus geef je gauw op bij 
Sabina Hoogerdijk. Zij is bereikbaar 
via  musickidz@vios-mijdrecht.nl of 
telefoonnummer 0297-242343.

VIOS is meer
Het is natuurlijk niet alleen oefe-
nen en optreden wat de klok slaat. 
Er worden, zoals het een echte ver-
eniging betaamt, nog tal van ande-
re ontspannende activiteiten geor-
ganiseerd. Naast de Show- & Mar-
chingband heeft VIOS ook een ge-
zellig dweilorkest met de ‘klinkende’ 
naam DORST. Bovendien vergezelt 
de VIOS Zwartepietenbende Sinter-
klaas bij zijn intochten en bezoeken 
in het land. Bij alle onderdelen zijn 
natuurlijk ook ervaren muzikanten 
van harte welkom. Dus zoek je nog 
een gezellige vereniging? Neem 
dan eens contact op via  HYPER-
LINK “mailto:pr@vios-mijdrecht.
nl”pr@vios-mijdrecht.nl. Voor meer 
informatie en beeldmateriaal kun je 
terecht op www.vios-mijdrecht.nl,  
www.dweilorkest-dorst.nl en  www.
zwartepietenbende.nl.

PK Sport breidt uit met uniek 
afslankconcept
Vinkeveen - Vanaf 1 juni biedt PK 
Sport een nieuwe en unieke manier 
van training: de Milon Cirkel. Deze 
cirkelopstelling van 6 krachttoestel-
len en 6 conditietoestellen maakt 
het mogelijk om in slechts 35 minu-
ten het hele lichaam te trainen. En 
dat met 15 maal meer resultaat dan 
op normale fitnesstoestellen.
“Het unieke zit ‘m in de dubbele 
weerstand in deze toestellen”, zegt 
eigenaar Peter Kinkel van
PK Sport. “Op die manier wordt de 
vetverbranding dermate goed gesti-
muleerd dat het lichaam nog 3 da-
gen lang vet blijft verbranden. Daar-
naast worden via deze manier van 
trainen extra spieren opgebouwd 
die ook op de lange duur voor een 
betere verbranding zorgen. En een 
betere verbranding betekent een 
slanker en strakker lichaam.”
Met deze nieuwe faciliteiten zet PK 
Sport een nieuwe stap op het ge-

bied van figuurtraining. “Ruim 80% 
van onze leden komt naar ons toe 
om iets aan zijn of haar figuur te 
doen. Daarom investeren we extra 
in een wetenschappelijk bewezen 
effectieve manier van training. We 
zijn hiermee uniek in De Ronde Ve-
nen en voorlopig een van de weini-
gen in Nederland die de Milon Cir-
kel aanbieden.” PK Sport biedt een 
interessante kennismakingsaanbie-
ding: iedereen kan de Milon Cirkel 
1 week gratis en vrijblijvend uitpro-
beren.
Of: iedereen die kiest voor de Mi-
lon Cirkel, heeft een niet tevreden 
– geld terug garantie. Bevalt het u 
binnen de eerste drie maanden niet 
en heeft u wel minimaal 20 keer ge-
traind volgens de aanwijzingen van 
de instructeurs, dan krijgt u uw geld 
terug. Resultaatgarantie dus!
Deze aanbieding geldt tot uiterlijk 1 
augustus aanstaande en alleen op 

Groep 8 De Pijlstaart neemt afscheid 
met de musical Nizno
Vinkeveen – Met veel enthousias-
me hebben de leerlingen uit groep 
8 van obs De Pijlstaart uit Vinkeveen 
op vrijdag 5 juli hun afscheidsmusi-
cal Nizno opgevoerd. Onder leiding 
van regisseuses juf Caroline en juf 
Linda lieten de kinderen zien wat 
ze aan acteer- en zangtalent in huis 
hadden. Het decor is door de kin-
deren zelf ontworpen en dat samen 
met het licht en geluid dat verzorgd 
werd door oud-leerlingen Nick en 
Joris, werd er een spetterende mu-
sical neergezet.   
Om de kijkcijfers van een televi-

siestation op te krikken wordt een 
groot gala georganiseerd. Een van 
de medewerkers oppert een Nizno-
prijs. Het duurt even voordat ieder-
een doorheeft dat het een ONZIN-
prijs betreft. Dit wordt echter ont-
dekt door een concurrerend tv-sta-
tion. Alle deelnemers van het ga-
la vallen tenslotte in de prijzen en 
een spetterend slotlied maakte deze 
avond weer tot een daverend suc-
ces. 
Na een afscheidslied van alle leer-
krachten en een persoonlijk af-
scheidswoord van juf Caroline aan 

de leerlingen werd het klassenca-
deau onthuld. In overleg met kun-
stenaar Ramon Otting is de ‘wall of 
fame’ uitgebreid. Alle ‘onderduiken-
de’ leerlingen van groep 8 hebben 
hun namen in de computer gezet en 
Ramon Otting heeft de namen ver-
werkt met het Pijlstaart-logo op een 
raam in de aula.
Na afloop konden de leerlingen ge-
nieten van hun eigen discofeest, 
terwijl de ouders en andere toe-
schouwers onder het genot van een 
hapje en een drankje nog even kon-
den napraten.

afspraak. U kunt een afspraak ma-
ken via tel: 0297-264666. Meer in-
formatie leest u op www.pksport.nl

Zevenenzestig Kwikstaarters 
maakten ‘de reis van hun leven’
Uithoorn - Zoals elk jaar worden 
alle ouders van de leerlingen van 
groep 8 uitgenodigd om te genieten 
van hun zoon of dochter tijdens hun 
laatste optreden in basisschool ‘De 
Kwikstaart’. De musical geschreven 
door de directeur, de zangteksten 
bedacht door een leerkracht en de 
muzikale omlijsting door de muziek-
docent bezorgden de ouders een 
mooie avond.

Alle talenten van de kinderen wer-
den deze avond benut. Er werd met 
name dit jaar prachtig gezongen en 
kinderen die solo zongen bezorg-
den bij velen enige ontroering. Het 
was oprecht een hartverwarmende 
avond. Na afloop van dit geweldi-
ge optreden van 67 leerlingen van 
basisschool de Kwikstaart was een 
aantal ouders bereid om een stukje 
te schrijven voor de Meerbode.

Afscheidstuk
“1 Juli was het de avond van het af-
scheidsstuk van mijn zoon. Voor-
af vraag je je af wat het zal worden. 
Ik weet dat ze allemaal gaan lopen 
huilen. Maar kan mijn zoon dansen, 
zingen en acteren?

Zingen kan hij, maar je wil het al-
leen niet horen. Gelukkig waren er 
andere jongeren die kunnen zin-
gen als een nachtegaal. Wat werd er 
mooi gezongen. En wat een mooie 
teksten. Misschien kan hij goed ac-
teren? Maar ook daar gaat hij niet 
zijn beroep van maken.

Ik weet nu dat hij niet in Goede Tij-
den gaat spelen. Toch had hij zijn rol 
samen met de andere jongeren en 
werd het een ontzettend leuk ver-
haal. Met veel humor.

Maar mijn zoon kan lol maken met 
de andere jongeren. En wat was het 
leuk om te zien dat iedereen een 
belangrijke rol had. Dat de jongeren 
achter de schermen net zo belang-
rijk en waardevol zijn als de nach-
tegaaltjes, dat was duidelijk. Tijdens 
het dansen na de musical was het 
feestvarken los. Ik zag dat mijn zoon 
het leuk heeft en heeft gehad op de 
Kwikstaart.

Dit is wat je noemt een topavond 
geweest. Zingen, dansen en acte-
ren maar vooral heel veel lol. En dat 
is toch wat je het liefste ziet op zo 
een avond.”
Een trotse vader

Musical
“Ter afsluiting van de basisschool 
waren wij uitgenodigd om naar de 
musical van ‘De Kwikstaart’ groep 8 
te komen kijken. Afgelopen maan-
den hadden we thuis al wel doorge-
kregen, dat er het nodige werk werd 
verzet om er iets moois van te ma-
ken. Maandag 1 juli was het dan zo-
ver. De kinderen gaven een super-
voorstelling met veel zang en dans. 

Het verhaal ging over ‘De reis van je 
leven’ en bracht ons met de nodige 
humor naar o.a. Japan, New York, 
IJsland, Afrika en Appelscha. Karao-
ke, Jan Smit, Cheer leaders, jungle-
avonturen en een modeshow wa-
ren onder andere ingrediënten voor 
ruim 2 uur kijk- en luisterplezier. 

Overal mochten we van cultuur en 
eten genieten, opgeluisterd met 
door kinderen gemaakte muziek of 
met muzikale ondersteuning van 
Juf Trix. Al met al een fantastische 
avond, afgesloten met een gezellige 

borrel en mogelijk gemaakt dankzij 
de inzet van de leerkrachten, ouders 
en natuurlijk de kinderen zelf. Het is 
dat je van de basisschool ook een 
keer af wilt, maar anders zou je dit 
elk jaar wel willen zien.”
Een trotse vader 

Powerpoint
“Na een voorbereiding van enkele 
weken was dan eindelijk de avond 
aangebroken waar alle leerlingen 
van groep 8 van de Kwikstaart naar 
toe aan het leven waren, de musi-
cal ‘De reis van je leven’. Er werd ge-
opend met een lied ‘Het is voorbij’ 
waar al meteen vele ouders even 
flink moesten slikken.

Alle kinderen hadden een rol van 
muziek regelen, de powerpoint op 
tijd aanzetten, zang, piloot, moeder, 
kind, hoofdrollen, alle kinderen had-
den er erg hard voor gewerkt! Ook 
werd het hele atrium gebruikt van 
boven tot beneden, het leek wel 3D.

Groep 8ers, jullie hebben een mooie 
avond plezier voor alle ouders en 
juffen een meesters neergezet. Na 
jullie slotlied nog een heel leuk ge-
zongen lied door alle leerkrachten 
kwam er nog een verrassing voor 
jullie: de ouders hadden een flash 
mop voor jullie...

En daarna de afterparty met het af-
scheid... Groep 8ers, allemaal heel 
veel succes op jullie gekozen VO!” 
Een trotse moeder

De ‘reis’ door de Kwikstaart heb-
ben deze 67 leerlingen volbracht. 
Een nieuwe vlucht kan beginnen en 
vliegen ze uit naar het VO van hun 
keuze. 

Regio - De zomer is weer begonnen 
alsmede de zomervakantie.  Zwem-
bad de Waterlelie in Aalsmeer heeft 
de deuren van haar buitenbaden in 
de zomerperiode lopende van 6 juli 
tot en met 18 augustus elke dag bij 
mooi weer geruime tijd geopend. Bij 
heel mooi weer stelt zij haar gasten 
zelfs in de mogelijkheid om doorde-
weeks tot 20.00 uur door te zwem-
men en in het weekend is dit tot 
17.30 uur. Zwembad de Waterlelie 
beschikt over een groot buitenter-
rein, waar heerlijk van de zon ge-
noten kan worden, welke volgens 
de weersvoorspellingen nu einde-

lijk zijn gezicht zal laten zien. Ieder-
een kan zich heerlijk vermaken op 
de speelweides en een frisse duik 
nemen in het grote buitenbad welke 
voorzien is van een prachtige glij-
baan en 1 meter duikplank.

In het ondiepe gedeelte staat een 
leuke glijbaan en andere water-
speeltoestellen. Daarnaast is er 
een apart peuterbad met een ge-
zellige ligweide, waar de allerklein-
sten veilig kunnen spelen en spet-
teren. Mocht het een dag wat min-
der zonnig zijn en de temperatuur 
lager zijn dan 18 graden, dan zijn de 

buitenbaden gesloten maar kan er 
nog steeds gebruik gemaakt wor-
den van het buitenterrein en peuter-
badje. Op deze manier is het moge-
lijk om toch lekker buiten te vertoe-
ven, maar binnen een duik te maken 
in het binnenbad. Op het buitenter-
rein en binnen is ook een kiosk aan-
wezig waar de nodige versnaperin-
gen gekocht kunnen worden. Wilt 
u meer informatie over zwembad 
De Waterlelie in Aalsmeer: bel met 
0297-322022, zij sturen u graag een 
informatiepakket toe. Voor de actu-
ele openingstijden kunt u een kijk-
je nemen op www.esa-aalsmeer.nl.

Zomer vieren bij zwembad
de Waterlelie
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Herinrichting winkelcentrum 
Zijdelwaard weer een stap verder
Vervolg van voorpagina

Aanname van het bestemmingsplan 
houdt formeel in dat de eigenaar 
van het winkelcentrum Delta Lloyd 
en WPM Planontwikkeling – de be-
heerder van het winkelcentrum na-
mens de eigenaar – in samenwer-
king met de gemeente hun plan-
nen voor de herontwikkeling van 
het winkelcentrum definitief verder 
kunnen gaan uitwerken en in rea-
liteit omzetten. Het winkelcentrum 
wordt niet alleen gemoderniseerd 
maar ook uitgebreid met 2.000 m2. 
De uitbreiding vindt voornamelijk 
plaats tegenover de seniorenwonin-
gen. Dinsdag 25 juni werd een en 
ander nog eens bekrachtigd door 
het ondertekenen door wethouder 
Jeroen Verheijen van de wat wordt 
genoemd de ‘anterieure’ overeen-
komst met Delta Lloyd. Daarin zijn 
alle zaken betreffende de samen-
werking tussen beide partijen vast-
gelegd. De uitvoering van de plan-
nen worden door WPM Planontwik-
keling begeleid. Daarmee is de weg 
vrij om, nadat de nodige vergunnin-
gen zijn verstrekt, begin 2014 een 
aanvang te maken met fase 2. Dat 
is na de sloop van de panden van 
o.a. de Rabobank en de Mediq Apo-
theek het opstarten van de nieuw-

bouw van de Jumbo supermarkt. 
Voorts wordt het parkeerdek gerea-
liseerd, waarna in fase 3 de heront-
wikkeling van de huidige locatie van 
de C1000 aan de beurt komt. Men 
verwacht dat anderhalf jaar nodig 
is om alles te realiseren, dus afron-
ding en oplevering medio 2015 als 
alles volgens plan verloopt. Wel wil 
men dit jaar nog de vergroting van 
de Albert Heijn supermarkt uitvoe-
ren (Fase 1). Daar is al vergunning 
voor afgegeven.

Openbare ruimte
De gemeente heeft gelijktijdig in 
nauw overleg met WPM een her-
inrichtingsplan voor de openbare 
ruimte van het plangebied ontwik-
keld. Dit plan is gericht op onder an-
dere het verbeteren van het parke-
ren voor zowel gemotoriseerd ver-
keer als fietsverkeer, veilige lang-
zaam verkeersroutes en het pro-
bleemloos laden en lossen. Boven-
staande plannen hebben als ba-
sis gediend voor het opstellen van 
het bestemmingsplan Zijdelwaard-
plein. Dit heeft van 1 maart 2013 tot 
en met 11 april 2013 ter inzage gele-
gen. Gedurende deze termijn zijn er 
door insprekers op o.a. 6 juni diver-
se zienswijzen kenbaar gemaakt op 
het ontwerp bestemmingsplan. Te-

vens waren er enkele ambtelijke wij-
zigingen. Het voorstel wat door de 
raad is aangenomen betrof het vast-
stellen van het gewijzigde bestem-
mingsplan. De zienswijzen hadden 
betrekking op de uitbreiding van het 
parkeerterrein en van het deel van 
het winkelcentrum tegenover de se-
niorenwoningen. De zienswijzen ga-
ven echter geen aanleiding om het 
bestemmingsplan aan te passen.

Groen afgesnoept
Bij de herinrichting van de open-
bare ruimte wordt voorzien in meer 
parkeerplaatsen. Ook worden op 
het toekomstige parkeerdek par-
keerplaatsen gerealiseerd. Punt van 
discussie zowel door de indieners 
van zienswijzen als raadslid Elfrie-
de Henraat (DUS!) was elke keer 
dat er groen werd ‘afgesnoept’ van 
de Groenrode Scheg. Om uitbrei-
ding van de parkeervoorzieningen 
mogelijk te maken kan dit volgens 
het college niet anders. Maar gezien 
het nieuwe plan voor de buitenruim-
te komt er ook genoeg groen voor 
terug. De uitleg van de juridisch/
planologische procedure of er wel 
of niet geparkeerd mag/kan wor-
den binnen de bestemming ‘groen’ 
valt buiten het bestek van dit arti-
kel. Volstaan wordt daarom dat in 

BW
De seniorenwoningen op de achtergrond zijn het meest ‘de klos’ bij de uitbreiding. Het uitzicht van de bewoners be-
perkt zich straks (deels) tot de gevel van het winkelcentrum.

het nieuwe plan de bestemming 
‘Groen’ gewijzigd is in de bestem-
ming ‘Verkeer’ om zo de voorgeno-
men uitbreiding van het parkeerter-
rein mogelijk te maken. Daar kan 

men zo zijn eigen mening en oor-
deel over hebben.

Economisch belang
Enerzijds wordt het woon- en leef-

klimaat van de bewoners in feite 
ondergeschikt gemaakt aan het be-
lang om een winkelcentrum te rea-
liseren dat voldoet aan de eisen van 
deze tijd. Anderzijds staat daar te-
genover dat het college voorne-
mens is voorzieningen te willen tref-
fen om een zo goed mogelijk woon- 
en leefklimaat te waarborgen voor 
de omwonenden.

Bij de inrichting van de buitenruimte 
wordt daar extra aandacht aan be-
steed. In het bestemmingsplan zijn 
verder nog enkele wijzingen door-
gevoerd. Een ervan betreft de aan-
passing van het parkeerterrein, de 
andere de onderdoorgang ter hoog-
te van het complex van de senioren-
woningen.
Deze aanpassingen komen ten goe-
de aan de omwonenden. Dit jaar 
wordt benut om de regelgeving af te 
ronden voorbereidingen voor sloop 
en nieuwbouw te treffen. Wij hou-
den u op de hoogte zodra een en 
ander van start gaat.

Vrijwilligsters breiden voor Oost-Europa!

Uithoorn - Maandagmorgen 1 juli 
kwam de auto van de stichting ‘Ge-
ven doet leven’ van ‘Zending over 
Grenzen’ voorrijden bij Wijksteun-
punt Vita en Welzijn aan de Bilder-
dijkhof. Er stond namelijk een hele 
vracht spullen te wachten om ver-
voerd te worden naar heel arme 
dorpen in Oost-Europa. 
Wat wordt er bij Vita opgehaald en 
naar Oost-Europa vervoerd?? Wel-

nu, de meest mooie, gebreide trui-
en, sokken, babysokjes, shawls, 
mutsen, dekens, gebreide speel-
goedberen, vesten, sloffen, enz.
Dit wordt allemaal gemaakt door 
een groep nijvere dames die in het 
wijksteunpunt en vaak ook nog 
thuis voor dit goede doel zitten te 
breien. Elke maandagochtend is er 
bij Vita aan de Bilderdijkhof een ge-
zellig samenzijn, er wordt koffie ge-

dronken en ondertussen zit ieder-
een te breien of te haken en niet te 
vergeten te babbelen. En dat alles 
levert wel resultaat op zoals u op de 
foto’s kunt zien.

 
Wolrestanten gevraagd
Overal in het land zijn er groepen 
mensen die voor Oost-Europa brei-
en. Vorig jaar werd er 3100 kilo ge-
breid!

Maar voor al dat breien is er wel wol 
nodig natuurlijk. Mochten er men-
sen zijn die nog wolrestanten thuis 
hebben liggen, de breigroep kan 
deze heel goed gebruiken, zelfs de 
kleinste bolletjes krijgen nog een 
bestemming in bijvoorbeeld een ge-
kleurde deken.

U kan dit afleveren op maandag-
ochtend bij de breigroep of u geeft 
even een belletje, de dames en de 
ontvangers van de gemaakte spul-
len zijn er blij mee. Mocht u zelf zin 
hebben om mee te komen breien: u 
bent van harte welkom!

Gezellige en sfeervolle afsluiting
Uithoorn – Het was een gezellige 
en sfeervolle zomerafsluiting voor 
wijkbewoners en vrijwilligers in het 
Vita wijksteunpunt Bilderdijkhof aan 
Bilderdijkhof 1. Het optreden van 
muziekgroep De Vrolijke Noot zorg-

de ervoor dat alle aanwezigen het 
erg naar hun zin hadden. Deze mid-
dag werd afgesloten met een war-
me maaltijd, die mede mogelijk ge-
maakt werd door AH supermarkt 
aan het Zijdelwaardplein.

Volgende week woensdag 
jaarmarkt in Vinkeveen
Vinkeveen – Inmiddels voor de 34e 
maal zal de Vinkeveense Jaarmarkt 
worden georganiseerd.
In de begin jaren 80 werd de markt 
op diverse locaties georganiseerd, 
het Kloosterplein, het terrein bij 
Proosdijland en uiteraard het Ker-
misterrein. Maar vanaf 1986 wordt 
de jaarmarkt gehouden op de huidi-
ge locatie, Herenweg, De Heul en de 
Heulweg tot aan de brug van Ker-
kelanden.

Op woensdag 17 juli zullen vanaf 
10.00 uur die ochtend, de ruim 120 
standhouders weer op de boven-
genoemde locatie staan opgesteld. 
Omdat de organisatie aan branche-
bescherming doet, treft de bezoeker 
nooit meer dan twee dezelfde soort 
kramen bij elkaar aan.

Groene en grijze vuilcontainer
Om alles gladjes en soepel te la-
ten verlopen wordt aan de aanwo-
ners gevraagd om zowel de groe-
ne als de grijze vuilcontainer deze 
woensdag, 17 juli, neer te zetten op 
de Demmerik (over de brug), op de 
hoek bij de brug van Kerkelanden 
en op de hoek Kerklaan/Herenweg.
Daarnaast wijst de organisatie er 
op dat tijdens de Jaarmarkt, de He-
renweg (tussen de Kerklaan en de 
Heulweg) zal zijn afgesloten voor 
ieder gemotoriseerd verkeer. Al-
léén bestemmingsverkeer zal op 
bescheiden schaal, via de ‘ingang’ 
Heulweg, mogelijk zijn. Careyn Ma-
ria-Oord is normaal bereikbaar via 
ingang Kerklaan. Voor meer activi-
teiten zie het activiteitenoverzicht 
elders in deze krant.

De Vuurvliegjes naar
de boerencamping

Uithoorn/Waverveen - Als afsluiting van het schooljaar zijn de peuters van peuteropvang Solidoe De Vuur-
vliegjes uit Uithoorn naar Camping Botsholland in Waverveen geweest. Dit uitje sloot goed aan bij het  the-
ma van de Vuurvliegjes: ‘Op vakantie’. Veel van de peuters waren nog nooit op een camping geweest en ke-
ken hun ogen uit!
Na een ochtendje spelen op de camping, hebben ze tot slot pannenkoeken gegeten in de koeienstal. On-
danks dat het weer niet echt zomers was, was het toch een zeer geslaagd uitje. Met dank aan boer Johan 
van Camping Botsholland (www.botsholland.nl).
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Toppers op B2 niveau
Mijdrecht - Ook dit jaar was er 
weer de onderlinge dressuurwed-
strijd bij Lucky Stable in Mijdrecht.

Alle ruiters konden laten zien wat zij 
het afgelopen jaar hadden geleerd 
door het rijden van dressuurproeven 
op niveau A, B1, B2, L1 en L2.

De kinderen van de vrijdagmid-
daggroep van 16.00 uur hebben de 
proef B2 gereden.
Zenuwachtig en gespannen begon-
nen de kinderen aan hun proef, en 

daarmee hebben zij een absolute 
topprestatie geleverd. 

Eline Holm, Brendan van Heertum 
en Eline Sprengers konden respec-
tievelijk de derde, de tweede en de 
eerste prijs van niveau B2 op hun 
naam schrijven.
De instructrice, Milou de Haan, van 
de vrijdagmiddaggroep was enorm 
trots dat haar leerlingen deze prij-
zen in de wacht wisten te slepen. 
Dit leidt  wel tot hoge verwachtin-
gen voor het volgende jaar.

Tour de Kwakel: Zo vader 
zo zoon in het Tourhome
De Kwakel - De familie Verlaan is 
als een speer van start gegaan in 
het tourspel van De Kwakel, zij zijn 
met de eerste truien gaan strijken. 
Wim en Nick lieten de eerste tour-
week  de verschillende  truien  van 
schouder tot schouder gaan, hier-
door kreeg Ria het nog druk met 
wassen en strijken. Op de unieke 
foto van vader en zoon in de trui-
en, staat Wim in het geel en Nick in 
het wit als beste oudere jongeren. 
Inmiddels zijn zij van kleur verscho-
ten, Nick voert nu met geel de rang-
lijst aan en Wim draagt de rode trui 
voor de extra punten.
Op de eerste inleveravond van de 
voorspellingen dromden de hon-
derd deelnemers op erve Vlasman 
gezellig samen. Zij maakten zich op 
voor de 58e Tour de Kwakel, de eer-
ste dorst werd gelest en de proviand 
van Gerda ingeslagen. Zij hadden 
allemaal volle moed. Nu een week 
later snakken de eerste renners al 
weer naar een rustdag. Na een rus-
tig begin met maar enkele puntjes, 
vlogen de laatste dagen de punten 
om je oren. Mia Wahlen had het dan 
ook druk om op de eerste knobbe-
lavond de tussenstand op het bord 
te krijgen.
Het rennersveld bleek dicht bij el-
kaar te liggen, achter de Verlanen 
kruipt de winnaar van verleden jaar, 
Rob vd Berg, dichterbij. De eerste 
dame Marcia Navest, bovenaan in 
het tijdritklassement, staat hoog in 
het algemeen klassement. Ook de-
butant Bart Peek stoof verrassend 
de groep van de kopmannen bin-
nen. In ploegverband rijdt het team 
van Herrera ruim voor, de volgen-
de renners maken daar deel vanuit: 
Martijn vd Belt, Theo Bartels, Wim 
Verlaan, Arnoud vd Knaap en de-
butant Danny Plasmeijer. De ploeg 
Rolland waarbij met de loting veel 
om te doen was, het halve bestuur 
werd door bestuurslid Dopper bij 

elkaar geloot, rijdt op dit moment 
(be) stuurloos als laatste rond.  Zeer 
zwaar heeft ook Kees vd Meer het 
te verduren, hij mag de rode lan-
taarn dragen en dat ding wordt met 
de dag zwaarder. De tourverslagge-
ver heeft het ook niet makkelijk, met 
de andere Adrie Voorn had hij in de 
laatste etappe tien punten. Maar 
Aai Krul had er negen en stoof de 
top tien in, en Aai Bal slechts een 
puntje waarmee hij net binnen de 
top honderd bleef bungelen. Jack-
potten worden vergeven aan ren-
ners die iemand als enige voor-
spelt en ook werkelijk bij de eerste 
tien van de etappe eindigt. Zo won 
Mario v Schie 50 cent  met Bake-
lands. Gerda Voorn slaagde daarin 
met de renner Ferrari, misschien de 
eerste aanzet voor Gerda om eens 
met zo een bolide erve Vlasman op 
te scheuren. Weer eens wat anders 
dan haar altijd zwaar beladen Ga-
zelle. Zelfs op de rustdag in Frank-
rijk krijgen de deelnemers in De 
Kwakel geen rust, zij moeten door 
het stof om het eindklassement te 
voorspellen. Wie wint de Tour, Mol-
lema of Ten Dam?
Net zo onvoorspelbaar als de vol-
gende etappes waarover de voor-
spellers zich de komende twee we-
ken moeten buigen.
Geel:
1 Nick Verlaan 47 ptn
2 Wim Verlaan 46 ptn
3 Martijn vd Belt 44 ptn
Rood:
1 Wim Verlaan 13 ptn
2 Bart de Bruyn 11 ptn
3 Wery Koeleman 11 ptn
Wit:
1 Ferry Kas 39 ptn
2 Mathijs v Rijn 39 ptn
3 Bart Peek 38 ptn
Ploegen:
1 Herrera 138 ptn
2 Mayo 126 ptn
3 Guerini 125 ptn

Tien medailles voor Veenlandturnsters
Wilnis - Afgelopen zaterdag reden 
de Veenlandturnsters al vroeg rich-
ting stadion Galgenwaard in Utrecht 
voor de laatste wedstrijd van het 
seizoen, de toestelfinales. De eer-
ste ronde turnden Femke vd Molen, 
Madelon Rispens, Demi Hettema, 
Lisa Quist, Irene Turk, Floor Kou-
wenberg, Julia Schröder, Julie Post-
ma, Kimberly Bouman en Sascha 

Stam. Iedereen deed zijn uiterste 
best en er waren dan ook gelijk 5 
medailles in de wacht gesleept. Ju-
lia, Lisa en Femke op brug, Demi op 
balk, Floor tweede brug. In de twee-
de ronde turnden Vera Schwegler, 
Tanja Kamp en Kimberly Moeliker. 
Ook hier prima oefeningen maar de 
concurrentie is zwaar vooral voor 
Tanja en Vera omdat ze samen met 

een hoger niveau moesten strijden 
om de medailes. Toch werd Tan-
ja eerste op brug. De wedstrijd ver-
liep vlot en er werd eerder begon-
nen met de derde ronde. 
Hierin turnden Eva Turk en Kel-
ly Klinkhamer. Eva had een keuri-
ge sprong en verdiende daarmee 
de bronzen medaille. Kelly viel bij de 
balk net buiten de prijzen met een 

vierde plaats.
Dan al weer de laatste ronde met 
daarin voor Veenland Isa Groenen-
daal, Daphne Post, Muriël Coppens, 
Megan Bakker en Marijn Zuiker.
Ook hier behoorlijke concurren-
tie maar Marijn en Isa wisten toch 
een zilveren medaille te verdienen 
op vloer en Megan zelfs een gou-
den medaille op brug. 

Afscheid na 18 jaar vrijwilligerswerk
Uithoorn - Afgelopen weekend 
hebben bestuurs- en commissiele-
den van Tennisclub Uithoorn op ge-
paste wijze afscheid genomen van 
Ilse Flart als voorzitter van de Bar-
commissie en lid van het bestuur. 
Zij wil graag wat rustiger aan-
doen, en meer tijd aan gezin, fami-
lie (kleinkinderen) en haar gezond-
heid besteden.
llse is in deze rol meer dan 18 jaar 
actief geweest. Het bestuur is ll-
se meer dan erkentelijk voor haar 
enorme bijdrage aan de vereniging 
over deze lange periode en bedankt 
haar zeer voor haar inzet. Door de 
vele tijd die Ilse aan de invulling van 
deze functies besteedde, leek het 
soms wel een fulltime baan. Door 
haar inzet zijn er vele nieuwe ge-
rechten aan het menu toegevoegd 
en is de keuken volledig professio-
neel gemoderniseerd. 
llse blijft wel actief als ondersteu-
ning van de (nieuwe) commissie en 
als ledensecretaris.

KDO gaat voor groene energie!

De Kwakel - In 2009 heeft KDO 
haar vernieuwde clubaccommoda-
tie in gebruik genomen.
Al bij de voorbereiding van deze 
nieuwbouw is nagedacht over het 
besparen van energie. Diverse ener-
giebesparingen zijn toen doorge-
voerd, zoals de installatie van water-
besparende douchekoppen, auto-
matische verlichtingsschakelaars en 
de warmwaterketels zijn zo gescha-
keld dat ze warmte leveren naar be-
hoefte.

Energieverbruik is een forse, terug-
kerende kostenpost. Besparing op 
energie levert geld op, geld dat be-
ter ten goede kan komen aan de 
sport zelf. 

Exploiteren gaat niet vanzelf
De exploitatie van de nieuwe club-
accommodatie heeft ook na inge-
bruikname van de nieuwbouw con-
tinu de aandacht van het hoofdbe-
stuur, dat het beheer van de gebou-
wen en de velden onder zijn hoe-
de heeft. Ongeveer een jaar gele-
den zijn in dat kader de eerste idee-
en besproken om zonnepanelen te 
installeren. Algemeen bekend is het 
dat het tegenwoordig zeer zinvol is 
te investeren in zonnepanelen van-
wege  rendement dat eruit gehaald 
kan worden, dat wel kan oplopen tot 
12%. Zonnepanelen helpen dan de 
club enerzijds om kosten te bespa-
ren en anderzijds door een positie-
ve bijdrage aan het milieu te leveren 

door de verminderde CO2 uitstoot. 
Op verzoek van KDO heeft de firma 
Van Zaal, gevestigd aan de Bedrij-
venweg in De Kwakel,  onderzoek 
gedaan naar de haalbaarheid van 
zonnepanelen op het dak van de 
clubaccommodatie, en meer speci-
fieker, van de gymnastiekzaal.

Zonnepanelen geïnstalleerd
De uitkomsten van het onderzoek 
waren zo gunstig, dat KDO inmid-
dels 120 zonnepanelen heeft aan-
geschaft met een vermogen van 
30.000 KWp.  Nu de sportactivitei-
ten stil liggen, zijn op zaterdag 6 ju-
li jl. met de hulp van zo’n 20 vrijwil-
ligers, de zonnepanelen op het dak 
van de clubaccommodatie geïnstal-

leerd. Deze zonnepanelen zullen 
naar verwachting een jaarlijkse op-
brengst genereren van 26.000 KWh. 
Dat is ongeveer 20% van het jaar-
lijkse verbruik bij de club.

Financiering 
Om deze investering mogelijk te 
maken heeft KDO verschillende 
fondsen benaderd, met als resultaat 
dat er met name vanuit het Rabo-
bank Coöperatiefonds een mooie fi-
nanciële bijdrage is toegezegd. Te-
zamen met de bijdrage van Van 
Zaal, de subsidietoekenning van het 
Ministerie van Economische Zaken 
(SDE) én een bijdrage van het Vei-
lingcomité De Kwakel is KDO er-
in geslaagd om voor een redelijke 
prijs de investering te kunnen doen. 
Een investering die zich naar ver-
wachting binnen 6 jaar zal terugbe-
talen. Daarna zal de besparing door 
het gebruik van zonnepanelen elk 
jaar weer een voordelig effect heb-
ben op de exploitatie van de clubac-
commodatie.

Ledenactie
Tijdens de uitwerking van de plan-
nen ontstond ook het idee om de 
leden van de club te laten delen 
in de voordelen van de samenwer-
king tussen KDO en Van Zaal  Al-
le leden van de club krijgen na de 
zomer een persoonlijk aanbod voor 
de installatie van zonnepanelen op 
hun woning en kunnen zo ook pro-
fiteren van de voordelen van groe-
ne energie.

Dames 1 Hertha heeft 
nieuwe trainer
Vinkeveen - Na een ferme hand-
druk, van de voorzitter van Hert-
ha Harry van Genderen, heeft het 
eerste damesteam van Hertha een 
nieuwe trainer voor aankomend sei-
zoen. Afgelopen jaar besloot Grego-
ry er mee te stoppen, hij vond dat hij 
meer bij een jongens- of herenteam 
hoorde. Gregory is daarom zijn ge-
luk gaan zoeken in Uithoorn, Hertha 
wenst hem daar veel succes. Maar 
voor het komende seizoen heeft 
men Gert Stokkers contractueel vast 
weten te leggen. Gert, die uit het da-
mesvoetbal komt, gaan het eerste 
team van de dames op niveau bren-
gen.  Gert gaf in zijn sollicitatiege-
sprek aan dat het voor een trainer 
aanpassing vergt om dames en mei-
den te trainen. Dat is een hele ande-
re tak van sport. Als je denkt ‘ik ben 
trainer van jongens geweest dus die 
meiden lukt mij ook wel’, dan kom 
je van de koude kermis thuis. Gert, 

die al een aantal jaren met dames 
traint, zal er dus minder moeite mee 
hebben om de juiste snaar te raken 
bij dit dames 1 team van Hertha. Wij 
gaan Gert volgen dit seizoen. 
Gert is uit een selectie van 4 trainers 
gekomen die zich kandidaat had-
den gesteld voor de functie van trai-
ner dames 1 van Hertha. Twee kan-
didaten zijn uitgenodigd voor een 
gesprek en daar is Gert als winnaar 
uit gekomen. Er zijn ook dames van 
het team bij deze selectie betrokken 
geweest omdat zij met Gert moeten 
werken. Het hoofdbestuur heeft een 
advies ontvangen en uiteindelijk de 
beslissing genomen.  U leest het: er 
is op een professionele manier naar 
een trainer gezocht voor dit dames 1 
team. Hertha is niet over één nacht 
ijs gegaan en de dames hebben zelf 
inspraak gehad. Men hoopt dan ook 
dat dit zijn vruchten zal afwerpen 
voor het aankomende seizoen. 





Regio - Vanaf woensdag 28 augus-
tus a.s. worden er door Yoga by Jo 
yogalessen verzorgd in Wilnis en in 
Mijdrecht. In de huidige maatschap-
pij wordt er veel van kinderen ge-
vraagd en is er een overvloed aan 
prikkels. De nadruk ligt veelal op 
denken, leren en presteren. Kin-
deryoga brengt kinderen in con-
tact met zichzelf: hun lichaam, emo-
ties en gedachten. Het vergroot hun 
zelfvertrouwen en zelfrespect en 
helpt hen om te gaan met emoties.
Tijdens yoga ervaren kinderen dat je 
mag zijn zoals je bent. Het hoeft niet 
perfect, er wordt niet geoordeeld, 
er is geen competitie en iedereen is 
uniek. Yoga is ook gezond voor het 
lichaam. Het lichaam wordt sterk 
en soepel en energie gaat stromen. 
Het heeft een positief effect op de 
bloedsomloop en de organen.
Door het doen van ademhalingsoe-
feningen bevordert yoga een gezon-
de ademhaling.
Bij kinderyoga leren kinderen het 
verschil waar te nemen tussen 
spanning en ontspanning. Door het 
doen van oefeningen leren zij hun 
spanning los te laten. 
Tijdens de les zijn kinderen in bewe-
ging, er worden oefeningen gedaan, 
spelletjes, getekend en er wordt een 
verhaal voorgelezen waardoor kin-
deren tot rust komen. De kinderen 
werken individueel of met elkaar. 
Het belangrijkste van kinderyoga is 
plezier hebben.

Tijdens tieneryoga vervallen de 
speelse activiteiten van de kindery-
oga. De les bestaat uit houdingen, 
ademhalingsoefeningen en ont-
spanningsoefeningen samen met 
leeftijdgenoten.
De kinder- en tieneryoga wordt ge-
geven in blokken van 6 à 8 weken. 
Er wordt gewerkt in kleine groepen. 
Wacht niet te lang met opgeven, 
want vol=vol.

Voor aanmelden of meer informatie,
Per mail: yogabyjo@gmail.com. Of 
telefoon: 06-28065686.
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AKU pupillen sterk aan de 
start van laatste competitie
Uithoorn - Zaterdag 29 juni werd 
al weer de 3e pupillencompetitie 
gehouden in Amsterdam.

Vele jonge AKU-atleten ston-
den hierbij aan de start om weer 
mooie resultaten te behalen en 
om zich misschien wel te kunnen 
te plaatsen voor de grote finale 
op 14 september.

De dag begon wat fris met veel 
wind, maar al snel werd er plaats 
gemaakt voor een lekkere zon-
nige dag. Alle categorieën lie-
ten zich van hun beste kant zien, 
om met het team zoveel moge-
lijke hoge punten te scoren voor 
het eindklassement, maar ook om 

individueel mooie PR’s te kun-
nen behalen. Onderdelen als 
sprint, verspringen, balwerpen, 
kogelstoten, hoogspringen en 
600m/1000m werden deze dag 
uitgeoefend.

Uiteindelijk zijn er op deze dag 
goede prestaties neergezet en 
mocht het podium zelfs 6x be-
treden worden om vervolgens 6 
medailles naar Uithoorn mee te-
rug te nemen. Ploegen eind-
stand is als volgt: Meisjes mini’s: 
1e, Meisjes C: 2e, Meisjes B: 2e, 
Meisjes A1: 6e, Meisjes A2: 5e.            
Jongens mini’s: 4e, Jongens C: 
3e, Jongens B: 6e, Jongens A1: 
4e, Jongens A2: 6e.

Postduivenvereniging  
Rond de Amstel
Regio - Het afgelopen weekend 
stonden er twee vluchten op het 
programma van de postduivenlief-
hebbers van PV Rond de Amstel.
De jonge duivenvlucht werd ge-
lost in het Belgische Duffel. Dit ging 
over een afstand van gem. 129 km. 
De jonge duiven werden om 10:30 
uur gelost. Dit kon helaas niet vroe-
ger omdat het zicht toen nog niet 
goed genoeg was. De wind waai-
de uit de N-O hoek hetgeen voor de 
duiven best zwaar was omdat ze die 
dan pal tegen hebben. Het was de 
“52” van Henk Snoek uit De Kwakel 
die als eerste op zijn hok terug was 
hetgeen een prachtige comeback 
voor Henk betekende. Hij klokte zijn 
duif om 12:12 uur dat betekende dat 
hij gevlogen had met een snelheid 
van gem. 75 km. p/uur. Tweede op 
deze vlucht werd Hans Half uit Am-
stelhoek en derde werd Ron den 
Boer uit Uithoorn.
In rayon F waar ruim 3000 duiven 
aan de start stonden lieten de le-
den van PV Rond de Amstel weer 
prachtige prestaties zien zo werd 
Henk 8e, Hans 11e, Ron 14e, Theo 
Kuylenburg 36e, Martin Bosse 44e 
en Darek Jachowski uit Mijdrecht 
werd 79e. Tevens won Darek voor 
de tweede achtereenvolgende maal 
de overheerlijke worst, beschikbaar 
gesteld door Slagerij Heemskerk. 
Martin v.d. Hoort uit Uithoorn won 
de kortingsbon van diervoederhan-
del Bots uit Wilnis. De tweede vlucht 
was de vierde dagfondvucht. Deze 
vertrok vanuit het Franse Chateau-
roux.
Hier werden de duiven om 07:15 uur 
gelost voor de 644 km. bij een N-O 
wind. Dat de duiven er deze dag 
hard voor hebben moeten werken 
bleek uit de snelheden die werden 

gehaald. Peter Bosse uit Uithoorn 
klokte de eerste duif om 17:03 uur. 
Deze maakte een snelheid van 1094 
m. p/min. hetgeen neerkomt op 65 
km. p/uur. Tweede op deze vlucht 
werd Hans Half uit Amstelhoek en 
derde werd Leo v.d. Sluis uit Uit-
hoorn. Ook op deze vlucht leverden 
de leden van PV Rond de Amstel 
prima prestaties in groot verband. 
Zo eindigde Peter als 6e, Hans 10e, 
Leo 32e, Ton 40e en Hennie als 43e 
in rayon F tegen 856 duiven. Over 
geheel Noord-Holland stonden ruim 
5000 duiven aan het vertrek. Hier 
werd Peter 13e, Hans 26e, Leo 82e 
en Ton 98e. 
Dat waren weer prachtige prestaties 
van de duiven en duivenliefhebbers 
uit onze regio.

De volledige uitslagen:
Chateauroux 
1 Peter Bosse Uithoorn
2 Hans Half Amstelhoek
3 Leo van de Sluis Uithoorn
4. Ton Duivenvoorde De Hoef
5. Hennie Pothuizen Vinkeveen
6. Piet van Schaik              Uithoorn 
7. Ron den Boer Uithoorn
8. Martin v.d. Hoort Uithoorn

Duffel (Jonge duiven)
1. Henk Snoek De Kwakel
2. Hans Hal Amstelhoek
3. Ron den Boer Uithoorn
4. Peter Bosse Uithoorn
5. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
6. Martin Bosse Uithoorn
7. Darek Jachowski Mijdrecht
8. Leo v.d. Sluis,  Uithoorn
9. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
10. Ton Duivenvoorde De Hoef
11. Martin v.d. Hoort Uithoorn
12. Theo Vlasma Uithoorn
13. Jan Koek, Mijdrecht

Kanopoloteam van KVDRV 
valt in de prijzen
Regio - Het kanopolo A-team van 
de kanovereniging De Ronde Venen 
heeft prima gepresenteerd tijdens 
het kanopolotoernooi in Amersfoort. 
In de 3e klasse werd de derde plaats 
gehaald. Het jeugdteam behaalde 
een 4e plaats in hun poule.

Prima resultaat in 
Keistad toernooi
Het toernooi in Amersfoort is een 
prettig toernooi omdat op de twee-
de speeldag er altijd tegen tegen-
standers van gelijk formaat wordt 
gespeeld. Door het wedstrijdsche-
ma zijn hierdoor de wedstrijden op 
die dag pittig en wordt er niet meer 
gespeeld tegen makkelijke tegen-
standers. 
Het A-team van KVDRV was ge-
plaatst in een zware poule. Het ver-
loor slechts één wedstrijd, name-
lijk tegen MdR. Deze wedstrijd was 
prachtig om naar te kijken. Het was 
een gelijkopgaande wedstrijd waar-
bij in eerste instantie een 1-3 ach-
terstand werd weggewerkt. Daar-
na scoort de ploeg uit Vinkeveen 
en kwam zelfs voor. Echter de ploeg 
kon geen afstand nemen. Dit gaf 
MdR de kans om langszij te komen 
en in de slotminuten zelfs de par-
tij te winnen. Twee mindere wed-
strijden werden netjes gewonnen 
en dat is een leermoment voor het 
team. Vaak gaan dit soort stroeven 
wedstrijden verloren, maar nu dus 
niet. Bij de gemakkelijke partijen 
kon het team diverse speelvormen 
uitproberen die in de competitie 
van pas kunnen komen. De ‘break’ 
is vaak het sterkste punt, maar als 
de verdediging van de tegenpar-
tij zich goed opstelt wordt het voor 
KVDRV moeilijker om te scoren. Er 
ontstaan dan slordigheden en dat 
kost meestal tegenpunten. In de 
kruiswedstrijden werd de eerste 
wedstrijd moeizaam maar gedegen 
gewonnen. Alles was nog mogelijk. 
Echter de wedstrijd daarna vergiste 
het team zich in het team uit Alphen 
a/d Rijn. In de winter was daar nog 

met gemak van gewonnen. In de 
strijd om de 3e/4e plek werd er wel 
met kansen gemorst maar kwam de 
ploeg niet in gevaar en won deze 
wedstrijd.

Jeugdteam:
Het jeugdteam heeft het toer-
nooi prima gespeeld en is op de 4e 
plaats geëindigd. In tegenstelling 
tot de competitie werden er nu wel 
wedstrijden gewonnen en zelfs te-
gen de hogere ploegen konden de 
spelers het één helft volhouden. Van 
de drie team die hoger in de pou-
le stonden kan je zien dat deze lan-
ger samenspelen en/of meer ‘body’ 
en fysieke kracht hebben om een 
heel toernooi vol te kunnen spelen. 
Wel is de zoektocht naar een keeper 
niet meer aan de orde. In de meeste 
wedstrijden is er met een vaste kee-
per gespeeld. Het maken van speel-
minuten is prima om te wennen aan 
deze specifieke taak. Ook werd de 
verdediging 2-2-1 goed uitgevoerd. 
Wat soms nog ontbreekt is het spel-
inzicht en de snelheid om te scha-
kelen van de aanval naar de verde-
diging bij balverlies.   

Kom een keer mee trainen:
Het afgelopen toernooi was de be-
zetting van de teams best aan de 
krappe kant en moest er worden 
geleend van Waterwolf uit Hoofd-
dorp. Gelukkig is dit gelukt en kon-
den beide teams met een volledige 
bezetting spelen en wedstrijderva-
ring opdoen. Echter omdat de ba-
sis van beide poloteams nog smal is 
kunnen er nog teamleden bij. Voor 
jongelui die interesse hebben in het 
kanopolo is er ruimte om in de zo-
mer mee te trainen. Vanaf donder-
dagavond 11 juli om 19.30 uur of 
vanaf zaterdag 14 juli om 10.30 uur 
kan er vrijblijvend een keer worden 
meegetraind. Materiaal wordt door 
de club ter beschikking gesteld. 

Uitslagen: 3e klasse: 1e De Kromme 
Aar , 2e MdR en 3e KVDRV-A

Run voor KiKa
Kudelstaart - Een Kudelstaarts 
loopteam gaat 95 km binnen 28 uur 
wandelen tijdens de Run For KiKa! 
De Run For KiKa vindt plaats op 30 
en 31 augustus aanstaande over on-
verharde paden op de Veluwe. Een 
geweldige en heftige uitdaging voor 
team ‘Kudelstaart voor KiKa’. Het 
loopteam bestaat uit Johan Stevens, 
Barry Fridsma, Remi Strijbis, Serena 
van der Maarl, Anneke Steenbeek. 
Onderweg zal het supportersteam, 
dat bestaat uit Nick Fridsma, René 
van Aken hen om de 10 km opvan-
gen met eten en drinken.
De afstand van de Run For KiKa is 
95 km en is niet voor niets gekozen. 
De doelstelling van KiKa is dat in het 
jaar 2025 maar liefst 95% (nu 75%) 
van alle kinderen met kinderkanker 
genezen zullen zijn.
Het doel van Team ‘Kudelstaart voor 
KiKa’ is om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen om een bijdrage te leve-
ren aan een toekomst zonder kin-
derkanker. 

Sponsors welkom
Hoe kunt u het Kudelstaart-

se team sponsoren?  Heel een-
voudig, u gaat naar de site  
www.runforkika95.nl klikt “spon-
sor nu” aan en selecteer team “Ku-
delstaart voor KiKa”. Makkelijker 
kunnen ze het niet maken en… zij 
lopen, u helpt en samen zorgen we 
dat kinderkanker geen kans meer 
krijgt. Dank namens alle kinderen 
die door uw bijdrage een grotere 
kans hebben om te genezen en een 
betere kwaliteit van leven krijgen. 

Afgelopen zaterdagavond om 22.00 
uur is het loopteam door het sup-
portersteam gedropt in Burgervlot-
brug en hebben zij 60 km gelopen 
in 11,5 uur. Het tempo zat erin het 
begin goed in en na verloop van tijd 
zakte het tempo. Er wordt met een 
voldaan gevoel teruggekeken op 
een succesvolle wandeling. En elk 
teamlid heeft ervaren wat zo’n lan-
ge tocht met je lijf doet. Op den duur 
heb je geen behoefte meer aan eten 
en drinken, terwijl dat juist heel be-
langrijk is. Wilt u op de hoogte blij-
ven, voeg “Kudelstaart voor KiKa” 
toe op Facebook!

Kinderyoga, Tieneryoga en 
volwassenen Yoga by Jo

Selectieturnsters KDO-DAG zwaaien Bettie uit
De Kwakel - Nog lang 
voordat DWS onder-
deel werd van KDO, 
was Bettie Sontrop al 
trainster van meerdere 
gymgroepen. Van kleu-
ters tot tieners, jongens 
en meiden: heel veel 
kinderen hebben van-
af 1997 onder Bettie de 
beginselen van turnen 
aangeleerd, hun moto-
riek geoefend en ster-
ke spieren gekweekt. 
Na 16 jaren neemt Bet-
tie afscheid van KDO-
Dance-Aerobics-Gym. 
Tijdens haar periode als 
trainster gaf Bettie niet 
alleen gymlessen, maar 
heeft zij ook de afde-
ling verder doorontwik-
keld. In 2008 is ze ge-
start met de selectie-
groep. Om de stap van 
gym naar turnen te 

maken, zijn meer trai-
ningsarbeid, talent en 
specifiekere begelei-
ding nodig. De meiden 
die deze stap aankon-
den, werden door Bet-
tie uitgenodigd om bij 
de selectiegroep te tur-
nen. Bettie stoomde de 
turnsters klaar voor de 
regionale selectiewed-
strijden. Hoe trots keek 
zij altijd naar haar pupil-
len en hoe geduldig kon 
ze uitleggen wat goed 
ging en wat de vol-
gende keer beter kon. 
Met een zonnig tuin-
feestje namen haar 13 
turnsters afscheid van 
haar. De meiden gaven 
haar lieve kaartjes, een 
mooie plant en haal-
den samen herinnerin-
gen op aan een mooie 
turntijd.

Wielrenner Stijn Ruijter 
pakt 2e overwinning op rij
Uithoorn - Jeugdlid Stijn Ruijter 
van UWTC heeft de smaak van over-
winningen te pakken. Won hij vori-
ge week nog bij Ulysses in Amster-
dam-Noord, dit weekend deed hij 
goede zaken in het Brabantse land. 
In een zwaar bezette wedstrijd in 
Maren-Kessel werd er goed door-
gereden. Stijn reed rustig mee ach-
ter in het peloton. In de laatste ron-
de sprong hij weg en wist een flinke 
voorsprong te pakken. Hij moest zo-
veel geven, dat hij zo kapot zat dat 
hij geen kracht meer had om zijn 
arm omhoog te steken toen hij so-
lo over de finish kwam. 
Zijn broer Niels deed mee bij de ju-
nioren. Na een seizoen van ziekte, 
een gebroken elleboog en moei-
zaam herstel daarna, was dit zijn te-
rugkeer in het peloton. Niels reed 
goed mee in het peloton. In het be-
gin was het even wennen aan het 
hoge tempo maar hij schoof steeds 
verder naar voren en eindigde keu-
rig midden in het peloton. Jeroen 
van Goor reed mee bij de nieuwe-
lingen.
Het was een warme en onrusti-
ge wedstrijd met veel verschillen-
de vluchters. Jeroen was een paar 
keer mee maar zat niet in het juis-
te groepje. Hij eindigde uiteindelijk 
keurig in het peloton.

Interclubwedstrijd Ulysses
Geen hele drukke wedstrijd, zo-
dat diverse categorieën tegelijk van 
start gingen. Bij cat 7 en nieuwe-
lingen toch 21 renners aan start, 
waaronder UWTC-ers Sven Nijhuis 
en Bart de Veer. Bijna de hele groep 
bleef bij elkaar tot het einde, waarbij 
Bart zich diverse keren aanvallend 
aan kop liet zien. In de massasprint 
een 4e plaats voor Bart, Sven ein-
digde netjes in het peloton. 

Interclub de Bataaf
Zondag 7 juli weer lekker zon-
nig weer bij de Bataaf in Zwanen-
burg. Bij categorie 1en 2 reden You-
ri Janzing en nieuw lid Mees van 
Smoorenburg mee. Ze finishte vlak 
na elkaar. Youri 11e en Mees 12e.
Bij categorie 7 en nieuwelingen, 31 
rijders aan de start. Het debuut van 
Tom Koudstaal bij een wedstrijd bui-
ten de UWTC-baan. Tom kon lang in 
het peloton blijven, maar moest uit-
eindelijk toch een ronde toegeven. 
Bart de Veer en Sven Nijhuis konden 
het peloton goed volgen. Bart was 
nog mee in een ontsnapping maar 
het groepje werd weer teruggepakt. 
Twee renners wisten wel een voor-
sprong te pakken, zodat het pelo-
ton om plaats 3 moest sprinten. Bart 
15e en Sven 20e.
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Open toernooi tv De 
Ronde vener groot succes
De Ronde Venen - De 29e editie 
van het Open Toernooi van Tennis-
vereniging De Ronde Vener, met als 
hoofdsponsor De Hypotheekshop 
Mijdrecht, is een groot succes ge-
worden. In de week waarin de zomer 
dan eindelijk begon in Nederland 
werden vele prachtige partijen ge-
speeld. Op de finaledag waren veel 
toeschouwers naar het tennispark 
gekomen om de finales te bekijken 
en om te genieten van het heerlijke 
eten wat ieder jaar weer prima wordt 
verzorgd door de vrijwilligers van 
tennisvereniging De Ronde Vener.
In de hoogste categorie bij de he-
ren stonden Milan van Dijk en Vuk 
Trbojevic tegenover elkaar in de fi-
nale. De eerste set ging overtuigend 
naar Van Dijk met 6-2. Trbojevic wist 
in de tweede set sterk terug te ko-
men en won die met 6-0. In de der-
de set toonde Van Dijk zich met 6-3 
de sterkste en veroverde de titel te-
rug die hij vorig jaar aan Jon Mou-
ter moest laten. Trbojevic stond ook 
in de categorie 4 in de finale maar 
ook daar werd hij tweede achter Bas 
de Rooij. In de herendubbel 3 ging 
de zege naar Bas Butzelaar en Rik 
Corman die met 7-5 3-6 en 6-3 van 
Jon en Chris Mouter wisten te win-
nen. Bij de dames ging de overwin-
ning in de hoogste categorie net als 
vorig jaar naar Anastasia Zaandam. 
Zij wist in de finale Daniëlle van der 
Wulp met 6-2 6-2 te verslaan.
In de damesdubbel ging de over-

winning naar Karin de Vink en Da-
nique Bank die met 6-4 en 6-3 Netty 
Zwaga en Nancy van der Lans wis-
ten te verslaan. In de gemengd dub-
bel legden Patty Duinker en Jochem 
van Bergen beslag op de eerste plek 
voor Joyce de Hondt en Wouter Ot-
to. Ook dit jaar werd er weer een ve-
teranentoernooi gespeeld. In de he-
rendubbel ging de titel in poule A 
naar Ton van Dijk en Wilco Spijker 
die in de spectaculaire partij Teun 
Verkaik en Nico van Wijk met 6-2 3-6 
en 6-4 wisten te kloppen. Bij de da-
mes wisten Marijke de Graaff en Pe-
tra Duits de winnaars van vorig jaar, 
Hetty van Veen en Swanet Verbrug-
gen, met 6-4 7-6 te verslaan. De ge-
mengd dubbel werd gewonnen door 
Marijke de Graaff en Jan Verkleij 
door te winnen van Ron Hagenbeek 
en Anki Smet.

Dit jaar was het alweer de 29e keer 
dat het Open toernooi van Tennis-
vereniging De Ronde Vener werd 
gespeeld en het is wederom een 
zeer geslaagd evenement geweest 
met meer dan vierhonderd enthou-
siaste deelnemers. Gedurende de 
hele week is het tennispark bezocht 
door een groot aantal toeschouwers 
die genoten van de prachtige ten-
nispartijen en het uitstekend ver-
zorgde randgebeuren. Dit toernooi 
werd mogelijk gemaakt door vele 
vrijwilligers en sponsors waaronder 
hoofdsponsor De Hypotheekshop 
Mijdrecht.

Groeiende deelname aan 
zomerbridge BC de Legmeer
Uithoorn - Het zomerbridge bij 
Bridgeclub De Legmeer kan zich 
verheugen in een flink stijgende 
deelname aan de wekelijkse bridge-
avond.
Voor de vijfde drive meldden zich 
zelfs vier en dertig paren, die nog 
net in een A en B-lijn van respectie-
velijk achttien en zestien waren on-
der te brengen.
In de A-lijn stonden nu Joop van 
Delft & Frans Kaandorp in de schijn-
werpers door een eerste plek met 
64,84%. Cees Bergkamp & Ruud 
Lesmeister scoorden ook een zes-
tiger en volgden zo op twee met 
61,98%. De derde plaats was voor 
Margot Zuidema & Reina Slijkoord 
die met 59,9% de zestig weliswaar 
niet haalden, maar toch! Rita Vro-
men had zich voor deze avond ver-
zekerd van de steun van zoon Dus-
tin en die combinatie had direct re-
sultaat met als vierde met 59,38% 
een plaats bij de top vijf.
Jan de Jong, voor deze keer met 
Theo Klijn, werd vijfde met 57,03% 
en bleef zo Ben ten Brink & Jan 

Bronkhorst, die zich met 56,25% 
knap herstelden van een week eer-
der, net voor.
In de B-lijn ging de winst naar Lia 
van Kessel & Thea Twaalfhoven, die 
met 63,69% een echelon van vier 
zestigers aanvoerden. Tweede wer-
den Rie Bezuijen & Gerbrand Nig-
tevegt met 62,50%, waarop Anne-
ke Bonink & Hetty Houtman met 
61,90% volgden en ook de num-
mers vier, Arnold & Yvonne Jong-
kind sloten zich bij deze elite aan 
met hun 60,12%. Marja Holst-Pel-
lekaan & An van Schaick moesten 
het met hun 58,93% met iets min-
der doen, maar werden er toch maar 
mooi vijfde mee.
Wilt u ook eens genieten van een 
midzomeravond bridgedroom, kom 
dan spelen bij Bridge Club de Leg-
meer. Elke woensdagavond tot eind 
augustus in de barzaal van sporthal 
De Scheg. Inschrijven kan per e-mail:  
gerdaschavemaker@live.nl, per te-
lefoon 0297 567458 of vanaf 19.15 
uur in de zaal. De aanvang is om 
19.45 uur en de kosten zijn vijf eu-

Loodzware bekerloting 
voor Legmeervogels
Uithoorn - Deze week is door de 
KNVB de bekerindeling bekendge-
maakt voor de standaardelftallen.
De bekercompetitie begint ook dit 
seizoen met poulewedstrijden. De 
nummers 1 en 2 van de poule 1 t/m 
14 gaan door naar de knock-outfa-
se. Van alle andere poules gaat al-
leen de nummer 1 door naar de 
knock-outfase. Legmeervogels zon-
dag is ingedeeld in poule 80 en dit 
wil dan zeggen dat alleen de num-
mer 1 doorgaat. Poule 80 is zeker 
geen poule waarvan bij voorbaat ze-
ker niet vaststaat wie daar als win-
naar te voorschijn zal komen. In 
poule 80 zijn ingedeeld Legmeervo-
gels (2e klasse) zon, Amstelveen (3e 
klasse) zat, RKDES (3e klasse) zon, 
en FC Almere (3e klasse) zat. 

Het programma voor Legmeervo-
gels is dat het op zaterdag 24 au-
gustus thuis speelt tegen FC Alme-
re zat. Op woensdag 28 augustus op 
bezoek gaat bij RKDES en de wed-
strijden in de poulefase afsluit met 
een thuisduel tegen Amstelveen op 
zaterdag 31 augustus. In principe 
is het zo dat als een zaterdagelftal 
speelt tegen een zondagelftal deze 
wedstrijd wordt gespeeld op een za-
terdag aanvang 17.00 uur. Maar in-
dien de verenigingen er onderling 
uitkomen, kan deze wedstrijd ook 
eerder of later gespeeld worden. Zo 
staat ook het duel van Legmeervo-
gels uit tegen RKDES voor woens-

dag op het programma. Ook hier 
geldt dat als de verenigingen er on-
derling uitkomen deze wedstrijd bij-
voorbeeld op dinsdag gespeeld gaat 
worden.

Legmeervogels zaterdag is inge-
deeld in poule 81. Ook hier gaat dus 
alleen de nummer 1 door naar de 
knock-outfase. In deze poule 81 zijn 
ingedeeld, De Eland zat. De Ger-
maan zon. SDZ zon en Legmeervo-
gels zat.
Het programma luidt hier: Op 24 
augustus uit tegen De Eland. Op 
woensdag 28 augustus thuis tegen 
De Germaan en de laatste wedstrijd 
in de poule is dan uit tegen SDZ 
zondag op zaterdag 31 augustus.

Wel is bekend geworden de indeling 
van het 1ste zaalvoetbalteam van 
Legmeervogels. Legmeervogels zijn 
ingedeeld in de Hoofdklasse B sa-
men met Allen Weerbaar 1, De Bilt 
1, Firtina’93 1, GS’76 1, Golden Stars 
2, Hercules 2, JCK/AISO 2, Nieuw-
land 1, Parkstad 1, 
De Reigers 1 en ZVVN’77 1

Damesvoetbal
Daar waar de KNVB alle 1ste elftal-
len van het herenvoetbal de pou-
le indeling en het bekerprogram-
ma bekend heeft gemaakt moeten 
de dames nog een weekje wachten 
alvorens de KNVB deze indelingen 
vrijgeeft. 

Wedstrijdjudoka’s PK Sport
Vinkeveen - Op zondag 30 juni ver-
trokken 12 wedstrijdjudoka’s van PK 
Sport te Vinkeveen naar de sporthal 
van Almere-Haven voor al weer het 
laatste Fuyiama judotoernooi van dit 
seizoen. Een aantal judoka’s van de 
harde kern ontbrak wegens deel-
name aan het Rap en Ruig spekta-
kel op de Vinkeveense Plassen. Om-
dat het een recreatief toernooi is en 
juist toegankelijk voor judoka’s zon-
der wedstrijdervaring, waagde een 
aantal van PK sport voor het eerst 
de sprong in het diepe op de judo-
mat in Almere.
De zusjes Michelle en Thalia La-
vrijsen en Niels de Vries waren de-
ze stoere nieuwelingen en moesten 
in alle vroegte aantreden. Zij gaven 
goed partij en wisten zelfs een aan-
tal wedstrijden winnend af te slui-
ten. De schouderworp van Thalia’s 
laatste judopartij uit haar poule was 
volgens judocoach Dick Breedijk de 
mooiste worp van deze ochtend en 
terecht met een Ippon (=vol punt) 
gewaardeerd.
In de middag maakten de overige 
judoka’s van PK Sport hun opwach-
ting. Op de judomat werd voor elk 
punt gestreden. Er moest bij ieder-
een een beroep worden gedaan op 

hun mentale veerkracht. Bij de ene 
judoka had het te maken met een 
sterk deelnemersveld en bij de an-
dere juist vanwege een arbitrale 
dwaling of een opgelopen blessure. 
Voor de eerste keer konden ook de 
senioren zich inschrijven. De oude-
re jongeren van PK Sport, Joost Ma-
tena – Remco van de Bos – Bert Jan 
van de Neut, moesten met al hun 
techniek en doorzettingsvermogen 
vol aan de bak in de herenpoules. 
Zij hadden zich kranig geweerd en 
toonden zich waardige tegenstan-
ders tegen de overwegend gerou-
tineerde wedstrijdjudoka’s. Het pu-
bliek werd getrakteerd op mooie ju-
dowedstrijden die sportief en met 
respect naar elkaar toe verliepen. 
Met een tevreden en trots gevoel 
kon worden teruggekeken op een 
geslaagd judotoernooi.
De uitslagen zijn als volgt: Michel-
le Lavrijsen , Niels de Vries, Silvijn 
Kat, Stef Kalkhoven, Chiara Breedijk, 
Jesse Breedijk, Joost Matena en 
Remco van de Bos de derde plaats 
– Thalia Lavrijsen en Stan Meyer de 
tweede plaats – Jordy Meyer en Bert 
Jan van de Neut de eerste plaats. 
Allemaal van harte gefeliciteerd na-
mens PK Sport. 

Polderloop dit jaar voor 
de vijfentwintigste keer

De Kwakel - De Polderloop in De 
Kwakel is in de loop der jaren tot 
een loopevenement uitgegroeid 
waar een groot aantal lopers uit 
een grote regio graag voor naar De 
Kwakel komen. Dit jaar wordt deze 
loop al weer voor de 25e keer ge-
houden en dit jubileum wordt op 
gepaste wijze gevierd. Alle deelne-
mers zullen na het volbrengen van 
de loop een blijvende herinnering 
ontvangen. De verwachting is daar-
om dat er dit jaar veel deelnemers 
de weg zullen vinden naar de start 
van de Polderloop op het feestter-
rein in De Kwakel. De afgelopen 
maanden is veel publiciteit gemaakt 
bij een groot aantal loopevenemen-
ten en de folders die worden uitge-
deeld vinden gretig aftrek.
Naast het feit dat de lopers naar De 
Kwakel komen voor de organisa-
tie en het parcours, is de sfeer ook 
een belangrijke factor voor sporters 
en toeschouwers. De Polderloop is 
een vast onderdeel van het polder-
feest en dat staat garant voor gezel-
ligheid, enthousiasme en veel toe-
schouwers.
Het feestcomité dat de Polderloop 
organiseert en atletiekvereniging 
AKU werken op een fantastische 
manier samen om de loop elke keer 
tot een groot succes te maken.

Programma
Dit jaar vindt de Polderloop plaats 
op donderdag 1 augustus. Inschrij-
ven kan vanaf 18.30 uur en tot 10 

minuten voor aanvang van de af-
stand die wordt gelopen en vindt 
plaats in de tent van het feestco-
mité. 
Het programma is niet veranderd 
ten opzichte van voorgaande jaren 
en dat betekent dat om 19.00 uur 
gestart zal worden met de 1 kilome-
ter voor de kinderen tot en met 12 
jaar. Naast een mooie medaille krij-
gen alle kinderen na afloop allemaal 
een ijsje.
Om 19.15 uur start de 4 kilometer, 
voor alle leeftijden, en het hoofd-
nummer is zoals altijd 10 kilometer 
die om 20.00 uur start.
Op de 1 kilometer zijn er 3 bekers te 
verdienen voor meisjes en jongens 
tot en met 9 jaar en voor meisjes en 
jongens van 10 tot en met 12 jaar.
Op de 4 kilometer zijn er 3 bekers 
voor dames en heren en kunnen bij 
de 10 kilometer de eerste 10 dames 
en heren waardebonnen verdienen 
die zij kunnen benutten bij een van 
de sponsors, de Hardloopwinkel in 
Amsterdam.
De organisatoren van dit evenement 
zijn blij dat Kooymansierbestrating 
en tuinhout, naast de vele subspon-
sors, ook dit jaar weer hoofdsponsor 
is van de loop.
AKU biedt niet alleen geregeld cli-
nics aan voor startende en ervaren 
lopers maar verzorgt op dinsdag, 
woensdag en donderdag het he-
le jaar trainingen voor lopers op elk 
niveau. Ervaren en deskundige trai-
ners zorgen voor de begeleiding.

Prijs-kraak-
klaverjassen
Vinkeveen - Komende vrijdag 12 
juli is er prijs-kraak-klaverjassen in 
Café de Merel aan Arkenpark Mur 
43 in Vinkeveen voor iedereen die 
van kraken houdt. Er zal om de inleg 
gekaart worden. U dient om 19.45 
uur aanwezig te zijn, want uiterlijk 
om 20.00 uur zal gestart worden, dit 
op veelvuldig verzoek.Er zullen vier 
maal zestien giffies gespeeld wor-
den ,de punten worden bij elkaar 
opgeteld en de winnaar of winnares 
is bekend. De uitslag van de laatst 
gespeelde prijsklaverjasavond,op 
vrijdag was;
1 Cees Zaal  7594 pt. 
2 Frans Bierstekers  7189 pt.
3 Bianca Pappot  6795 pt.
4 Sjaan Kolenberg  6725 pt.
5 Carla van Nieuwkerk 6696 pt.

De poedelprijs was deze avond voor 
Leen van Bemmelen met 5102 pun-
ten. tel. 0297-263562.

Rudi Zaal zeker van deelname
aan NK Footgolf
Regio - De deelname van Rudi Zaal 
aan het Nederlands kampioenschap 
Footgolf dat op 8 september aan-
staande wordt gehouden, stond al 
vast. Op 22 juni jl. namelijk kwalifi-
ceerde hij zich daar al voor op Golf-
baan Spaarnwoude. En dat dit geen 
toeval was toonde Rudi afgelopen 
zondag op Golfbaan de Hoge Dijk in 
Amsterdam nog maar eens aan door 
vormbehoud te tonen. Met 2 bo-
ven Par doorliep hij de 9 holes pro-
bleemloos en dat mag eigenlijk best 
bijzonder genoemd worden. Nog 
niet zolang geleden namelijk liep de 
24-jarige bouwkundig architect een 
ernstige knieblessure op en zag hij 
als Argon zaterdag selectie voetbal-
ler een groot deel van de 2e com-
petitiehelft aan zich voorbijgaan. 
Een goede mix van rust, trainen en 
de begeleiding van Fysiotherapeut 
Bas Blom heeft hem echter juist op 
tijd de fitheid gebracht om deel te 
kunnen nemen aan diverse Footgolf 
toernooien.                                   Het 
was 2 jaar geleden dat Rudy door 
zijn maatje Rens Elbertsen met deze 

sport in aanraking kwam en sinds-
dien heeft het spelletje hem in de 
greep. Hij werd dit jaar 3e op het 
kwalificatietoernooi in Spaarnwou-
de, eveneens 3e op het toernooi in 
Park Mijdrecht en bij een recent in-
ternationaal toernooi in Turijn be-
reikte hij tussen de wereldtoppers 
in deze sport een zeer verdienstelij-
ke 20e plek. De huidige vorm moet 
dus nog even een paar maanden 
worden vastgehouden en het liefst 
aangescherpt, want op het Neder-
lands kampioenschap in september 
zal hij zich moeten meten met o.a. 
ex-voetbalprofs zoals Roy Mackaai, 
Frank de Boer en Kenneth Perez. 
Een mooi vooruitzicht in ieder geval.                                                           
Rudi zal daar overigens gezelschap 
krijgen van een andere Mijdrech-
tenaar, namelijk Raymond de Vos. 
Voor Sver Elbertsen die zich afgelo-
pen zondag net niet kwalificeerde, is 
het nog onzeker of hij kan deelne-
men. Maar volgende week is er een 
herkansing en komt wellicht kwalifi-
catie voor hem ook alsnog op tijd.   
 Foto: sportinbeeld.com

taekwondoka’s Horangi 
lieten goed examen zien
Regio - Ondanks het mooie weer 
staan ‘s morgens vroeg de zenuw-
achtige taekwondoka’s samen hun 
fans (ouders, broertjes, zusjes en 
opa’s en oma’s) klaar in sporthal 
“De Eendracht” voor de examens. 
De examens worden zoals gebrui-
kelijk afgenomen door de trainers 
Bas Bokkes, Remko van Gerven, 
Charly Hendriks, Lotte Besseling en 
Attilla de Groot. Daarbij worden zij 
geassisteerd door Sander Hendriks 
en Manual Pohan. Manuel is een 
bevriende trainer en heeft zijn ei-
gen school in Hilversum. Daarnaast 
is hij Dangraden examinator, wat in-
houdt dat hij op de landelijke niveau 
zwarte band examens afneemt. Tij-
dens deze examens sprongen Es-
mee Lek en Sander van Dulken er 
positief uit en lieten een zeer goed 
examen zien. Het examen bestaat 

uit verschillende onderdelen. Het 
eerste examenonderdeel is poomse, 
dit is een stijlvorm waarbij verschil-
lende technieken in een vaste volg-
orde worden gedaan. Bij het spar-
ren moet de examenkandidaat laten 
zien dat er wedstrijdinzicht is. De 
sparringsvormen zijn van non-con-
tact tot en met full-contact met be-
schermers, dit is afhankelijk van de 
graduatie. Tijdens een stapsparring 
valt een persoon aan en de ander 
maakt een verdediging en tegen-
aanval. Hierbij moeten alle technie-
ken op een correcte afstand goed 
uitgevoerd worden. Voor de hoge-
re banden moeten de examenkan-
didaten verschillende realistische 
zelfverdedigingen laten zien te-
gen vastpakken. Voor deze hogere 
graduaties staat er ook een breek-
test op het programma, waarbij een 

houten plankje met een schop moet 
worden gebroken. 

Geslaagden
Gele slip:
Shalina van Oostveen, Amelie van 
Bruggem, Myrthe Spelbos, Marijn 
Blei, Bart Grootegoed, Sander van 
Dulken, Shirley van Poelwijck, Lo-
renzo van der Most, Laura van der 

Wal-Könst, Louis Postma, Matheus 
Ribeiro Oliveira
Gele band:
Niccolo Tremante, Lorenzo Treman-
te, Robbert van Scheppingen, Quin-
cy Middel, Esmee Lek, Nanna Lim-
burg
Groene slip:
Marnix Lüschen, Jenna Schreurs
Groene band:

Wesley de Jong
Blauwe slip:
Ravi Scheurs, Thomas Juressen, 
Tom van Strien
Blauwe band: 
Sophie Hoogkamp
Rode band:
Tobias van Bruggen
Zwarte slip:
Ryan Hoekman
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