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Sinds 1971 een vertrouwde keuze

CU/SGP: “Optisport pleegt contractbreuk”:

Optisport komt afspraken niet na
rond zomersluiting zwembad
Mijdrecht - In een duidelijk persbericht laat de fractie van de CU/
SGP weten het niet eens te zijn met
burgemeester en wethouders inzake de zomersluiting van het zwembad in Mijdrecht. Zij stellen: “De afgelopen week is er de nodige commotie ontstaan over de zomersluiting van het Veenweidebad. Voor de
ChristenUnie-SGP fractie staat dit
niet op zichzelf. Wij hebben al langere tijd onze bedenkingen bij de wijze
waarop Optisport de exploitatie van
het zwembad invult. Om die reden
heeft onze fractie begin dit jaar ook
het verzoek ingediend om de rekenkamercommissie onderzoek te laten
doen naar de afgesloten contracten,
de wijze waarop die worden nagekomen en of de wijze van exploitatie, met name met betrekking tot de
openingstijden, voldoet aan wat de
inwoners van een dergelijke voorziening mogen verwachten.
Inmiddels heeft het college via een
memo van 10 juli jl. de raad geïnformeerd over deze kwestie en daarbij aangegeven dat Optisport meent
zich aan de contractuele verplichtingen te hebben gehouden. Het college trekt in het memo vervolgens de
conclusie dat Optisport, gezien de
contractuele afspraken, vrij is om te
kiezen voor deze zomersluiting. Dat
was voor ons aanleiding om, vooruitlopend op een eventueel rekenkameronderzoek, zelf ook het contract eens te bekijken.”
Conclusie
“Onze conclusie is dat Optisport in
het contract veel ruimte krijgt om
zelf de invulling van de exploitatie te
bepalen. Naast een nogal vage formulering dat het zwembad op even-

wichtige wijze beschikbaar en opengesteld dient te zijn voor particulieren, leszwemmen, verenigingen en
groepen is de enige feitelijk harde voorwaarde die wij hebben kunnen ontdekken, dat Optisport jaarlijks een exploitatierooster ter goedkeuring aan de gemeente dient voor
te leggen.
Wat ons betreft is Optisport met betrekking tot de zomersluiting echter haar contractuele verplichtingen NIET nagekomen. In het voor dit
jaar voorgelegde rooster is namelijk
geen zomersluiting opgenomen. In
de periodieke overleggen heeft Optisport kennelijk ook niet aangegeven een zomersluiting door te willen
voeren. Daarnaast biedt het contract
de gemeente wel ruimte om tussentijds afwijkingen van het rooster te
verlangen (zij het dat dan mogelijk
een financiële compensatie gegeven
moet worden), maar in het contract
komen wij geen artikel tegen waarin Optisport dat eenzijdig ook mag
doen. De wijze waarop nu de zomersluiting tot stand is gekomen, is in
onze ogen dus contractbreuk.
Maatregelen
Gelezen het contract hebben we het
college van dit standpunt van onze
fractie op de hoogte gebracht en het
college gevraagd passende maatregelen te nemen. Inmiddels heeft onze fractie ook contact gehad met de
verantwoordelijk wethouder en de
situatie met hem besproken. Praktisch gezien zal er dit jaar moeilijk
aan de zomersluiting ontkomen kunnen worden omdat die feitelijk al zo
ongeveer is ingegaan. Wel hebben
wij de wethouder nog op het volgende gewezen om mee te nemen in het

nader overleg direct na de vakantie.
Optisport verweert zich met het feit
dat het open houden van het zwembad erg onrendabel is. Wij hebben
daar zo onze eigen opvatting over.
In onze ogen heeft Optisport vanaf
het begin niet echt de moeite genomen om het recreatief zwemmen op
een goede manier in te vullen. Door
versnippering van de openingstijden
in korte blokken alsmede de zaterdag gesloten te zijn, maakt Optisport het wel heel onaantrekkelijk om
van het recreatiebad gebruik te maken. We horen van veel inwoners dat
ze al niet eens de moeite doen om
naar het Veenweidebad te gaan. Onze inwoners blijven gewoon uitwijken naar zwembaden in omliggende
plaatsen voor het recreatief gebruik.
Niet zo verwonderlijk als men beseft
dat je voor 4,10 euro per persoon de
hele dag aaneengesloten, door de
weeks zelfs tot in de avond, van het
Kikkerfort gebruik kunt maken, terwijl in het Veenweidebad men 4,60
euro neer moet tellen om, selectief,
maar 2 of 3 uur aaneengesloten van
het zwembad gebruik te mogen maken. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Optisport meer
belang hecht aan het onderbrengen
van zoveel mogelijk vaste groepen
(met vaste inkomsten) en het subsidiëren van de eigen fitnessaccommodatie door die klanten vrij zwemmen aan te bieden. Wat onze fractie
betreft een mooie taak voor ons college om Optisport tot een andere invulling van de exploitatie te brengen,
zodat onze inwoners eindelijk waar
voor hun geld krijgen.”
Namens de fractie ChristenUnieSGP, Wim Stam en Harmen Hoogenhout.
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www.c-rvanderwilt.nl

het thema verkeer. Een thema dat
wordt ondersteund door het ROV
(regionaal orgaan verkeersveilig-

heid) Utrecht. Ook met peuters kan
je al veel doen aan het besef van
veiligheid in het verkeer, ‘jongleren

Nieuw op Mijdrechtse markt!

Spinuso Italiaanse snacks
& delicatessen
Mijdrecht - Donderdag a.s. staat er
op de Mijdrechtse markt een nieuwe wagen waaraan u heerlijke pizza’s en Italiaanse snacks kunt eten.
Vers gebakken terwijl u wacht. De
pizza’s worden gebakken door een
rasechte Italiaan. Fransesco Spinuso komt uit Napels en heeft in Den
Haag al een prijs gekregen voor de
beste pizza’s. Ze verkopen gezonde Italiaanse snacks & delicatessen. De pizza’s worden gebakken

Wim Stam

in een steenoven en de ingrediënten worden met grote zorgvuldigheid uitgekozen. Door de combinatie van steenoven in een verkoopwagen is er een uniek concept ontstaan. Hierdoor is er ook een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Als u
deze smaak eenmaal heeft ervaren,
wilt u nooit meer anders!
Ter introductie kunt u donderdagmiddag gratis bruschetta’s komen
proeven.

Geen boom meer kappen!
De Ronde Venen - De platanen in
Mijdrecht, de berken aan de Oude Spoorlaan in Vinkeveen... plots
waren ze omgehakt. In Vinkeveen
had eigenaar NS geen kapvergunning nodig en kon gewoon zijn gang
gaan. De bomen stonden er vroeger
niet, dus waarom zouden ze niet weg
mogen, kregen de verbouwereerde bewoners te horen. Als het aan
de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ligt, wordt er geen boom
meer gekapt zonder vergunning. De
fractie dringt al sinds de herindeling
aan op het voorkomen van lichtvaardig kappen van bomen en wil dat de
gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt.
Rooien
Een boom is sneller gerooid dan
volgroeid. Om een bepaalde grootte en omvang te krijgen heeft een
boom tientallen jaren nodig. Bomen en groen zijn erg belangrijk. Zij
verfraaien niet alleen de omgeving,
maar hebben ook een positief effect op de luchtkwaliteit omdat bomen en planten gasvormige componenten via het blad uit de lucht kunnen opnemen en fijnstof afvangen.
Zij dragen dus bij aan een gezonder leefklimaat. Groen is goed voor

de mensen, hun welbevinden en
hun gezondheid. De overheid heeft
daarom een taak om het groen te
beschermen en te behouden. De
Ronde Venen schiet daarin te kort,
vindt de fractie.
Beschermen
Het beschermen van bomen is,
naast vele andere zaken, geregeld
in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. De APV noemt dat ‘het bewaren
van houtopstanden’. De meeste gemeenten in Nederland hebben het
kappen van bomen van een bepaalde omvang vergunning plichtig gemaakt. Dat willen PvdA-GroenLinksLokaalSociaal en een aantal fracties in de gemeenteraad ook: kappen zonder vergunning wordt verboden en kan leiden tot een herbeplantingsverplichting en/of een boete. Aan een vergunning kunnen ook
voorwaarden verbonden worden.
Voor monumentale en waardevolle
bomen geldt een kapverbod. Bij de
bescherming van bomen maakt het
niet uit wie de eigenaar is, of dit nu
de gemeente is of een ander zoals
de NS, de kerk of een particulier. Na
de zomer zal de gemeenteraad zich
buigen over een nieuwe APV tekst.

De Veenmollen sluit natuurjaar af met een roeitocht
Harmen Hoogenhout

Dribbel, de Duikelaar en Duimelot in het verkeer
Regio - Afgelopen periode werd
op de peuterspeelzalen Dribbel, de
Duikelaar en Duimelot gewerkt met

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

in het verkeer’. Door met de kinderen te spelen, lezen, knutselen, wandelen en zingen kan je veel, voor
peuters begrijpelijke, onderwerpen
langs laten komen. Ook het afsluitende zomerfeest stond in het teken
van het verkeer en de kinderen konden binnen en buiten spelen met
stoplichten, verkeersborden, rotondes en even langs een wegrestaurant voor een ijsje.
Een mooie afsluiting van het speeljaar voor de speelzalen van stichting
Speel Wijs.

Regio - Op zaterdagavond 23 juni
sloot de Veenmollen, Jeugdclub van
IVN De Ronde Venen, haar jaar af
met de traditionele roeitocht in natuurgebied Botshol. Het was voor de
verandering heel aardig weer, met
af en toe een lekker zonnetje en een
verfrissend windje. Natuurlijk bewonderden de Veenmollen de lepelaars met hun jongen en bezochten
een spannend stuk trilveen, waar je
zomaar doorheen kon zakken! Gelukkig gebeurde dat niet en zo konden zij zich verbazen over de fraaie
orchideeën, het veenmos, de vleesetende plantjes en de indrukwekkende grote libellen. Daarna werd
naar het bekende eiland de Pol
geroeid, waar de ‘mollen’ zich tegoed deden aan een heerlijke picknick! Na het eten kon iedereen zich
nog naar hartenlust uitleven op het
spannende eiland met manshoog
riet, waarin allerlei paadjes ge-

maakt werden en waar je in bomen
kon klimmen. Een flink aantal Veenmollen had ook wel zin om te zwemmen en nam een duik in het heerlijk
frisse en heldere Botsholwater. Nadat de vertrekkende Veenmollen de
traditionele Veenmollen-steen hadden ontvangen (de vierdejaars met
een gouden randje!) en ze afscheid
hadden genomen van de jeugdbegeleiders Kobus, Rowina, Denise en
Anna, die een fraai zakmes kregen,
was het tijd om terug te roeien.
Wederom een heel gezellige afsluiting van een fijn natuurjaar. Gedurende dat jaar deden 25 kinderen in
de leeftijd van 8 tot 12 jaar mee met
de maandelijkse activiteiten op zaterdagmiddag. Ze onderzochten zaden en vruchten en eetbare(!) grassen, keken met vogelaars door telescopen naar vogels, knotten wilgen, deden een speurtocht in het
Donkereindse Bos en zochten amfibieën en reptielen in de sloot. Foto´s
van al deze activiteiten zijn te vinden
op de website van het IVN (www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn) onder Jeugd. Een flinke groep Veenmollen gaat volgend jaar door bij de
club en de natuurgidsen van IVN
hebben de kinderen van de wachtlijst kunnen plaatsen. Maar er zijn
nog een paar plaatsen vrij voor
nieuwsgierige
natuuronderzoekers. Dus aarzel niet en kom erbij!
Meer informatie of aanmelden bij
Corrie van Asselen (tel. 264351 of
corrie.vanasselen@kpnmail.nl) of
bij Marianne van den Bosch (tel.
257287 of mar.bb@inter.nl.net).
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

STICHTING
RECHTSwINkEL
de Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Aalsmeer - Wanneer u deze natte zomeravonden sfeervol wilt doorbrengen met een glas wijn bij de
open haard, kom dan kijken in de
showroom van Carla de Klerk, Zijdstraat 9 in Aalsmeer. Daar vindt u
een prachtige open haard, ingebouwd in een wandkast van het Nederlandse merk Interstar. De haard
geeft echter geen warmte omdat hij
werkt door middel van waterdamp
en licht.

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

Dus sfeervol!
De kast wordt aangepast aan uw interieur door middel van diverse maten en kleuren. Verder kunt u heer-

lijk uitrusten op de prachtige bank
met inklapbare voetensteun ontworpen door Hans Daalder en van
het merk Havee uit Culemborg. Design dat zit! Dit merk blinkt uit in
kwaliteit en duurzaamheid.
De constructie is zeer degelijk en de
bekleding is verwisselbaar.
Uiteraard ziet u dan ook een prachtig gordijn van Ploegstof met warme
kleuren. En daarbij dan de mooie en
praktische lampen van Hala verlichting! Het plaatje is bijna compleet...
Op de glazen salontafel van het
(Nederlandse) merk Helderr staat
prachtige glaskunst uit Polen.
Voor meer inlichtingen zie adverten-

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Door Flavoring

TRIVIAAL
Afgelopen week was een week waarin ik niet direct een rode draad
kon vinden om wat over te schrijven. Moest ik het hebben over de
vreselijke zomer waar we middenin zitten? Over de vakantie en alles
wat daarbij komt kijken? Over de crisis of de bezuinigingen? Over de
basisschool van tegenwoordig die zo heel anders is dan school vroeger was in mijn beleving (ik bedoel al een cito toets voor kleuters in
groep 1!).
Maar al dat soort zaken lijken triviaal als het gaat om de gezondheid
van mensen om je heen.
Het zal vast en zeker te maken hebben met het feit dat je ouder wordt
en dus langzamerhand meer ervaring krijgt met leeftijdsgenoten die
ziek worden, of dat je ziet dat je ouders ook mensen om zich heen
verliezen. Alleen in mijn directe omgeving al zie ik mensen van mijn
leeftijd die te maken hebben met tumoren die bestreden moeten worden met bestraling of chemo. En soms komt een ongeluk weer uit
een hele andere hoek en kun je zomaar vallen , buiten bewustzijn raken en niet meteen hulp kunnen regelen. Het zou het scenario van
een goeie thriller of horror kunnen zijn, maarja alle inspiratie zal toch
ergens uit het echte leven vandaan komen. Dan wordt het helemaal
een verhaal in de stijl van Robin Cook, de man die alle medische thrillers schreef.
Stel je voor dat je op zaterdagochtend naar het ziekenhuis in Woerden gaat, omdat je bent gevallen. Je bent buiten bewustzijn geweest,
hebt pijn in de nek en met ontzettend veel moeite heb je alarm kunnen slaan. Aldaar aangekomen worden de vitale functies gecontroleerd en er is even overleg over de pijn in je handen. Maar kennelijk
vond men daar dat er niets ernstigs aan de hand is en werd de patiënt vrij laconiek weer naar huis gestuurd. Om vervolgens uren later
middels de huisarts toch alsnog met ambulance, compleet gefixeerd,
naar het ziekenhuis te gaan. Gelukkig een ander ziekenhuis, waar
hopelijk niet zo geblunderd wordt. In dat andere ziekenhuis worden
scans gemaakt en is de uitslag niet goed!
Ik heb van horen zeggen dat de meeste ziekenhuizen een protocol
hebben voor dit soort situaties. Een protocol wat vrij simpel luidt, gevallen, nek checken!!! Kennelijk heeft het ziekenhuis in Woerden dit
niet, of is er niet volgens protocol gewerkt. Daar heb ik geen idee en
geen verstand van. Ik kan alleen maar hopen dat het uiteindelijk allemaal mee zal vallen. Dit soort dingen doen je beseffen dat het hele
leven maar een kwetsbaar geheel is van toeval, geluk en omstandigheden. Als ik in Amerika zou wonen zou ik zeggen “SUE THEM” diegene die een steekje hebben laten vallen. Maar ik realiseer me ook
wel dat alles mensenwerk is en dat wij allemaal inschattingsfouten
maken. De ene fout is alleen kostbaarder en pijnlijker dan de ander.
Als ik vervolgens in de krant lees dat zorgverzekeraars nog steeds
niet naar de kwaliteit kijken van de zorg die ze inkopen bij ziekenhuizen, maar dat het vaak nog steeds om de prijs gaat dan wordt het me
helemaal te gortig. Waar zijn we in Nederland toch allemaal mee bezig? Ja, we hebben zorg en vaak ook goede zorg. Maar we hebben
ook nog heel veel te winnen op alle niveaus. Inwoners van de Ronde Venen, mocht je terecht komen in het ziekenhuis van Woerden. Je
zou er vanuit mogen gaan dat de zorg goed is, maar een extra kritische blik kan geen kwaad. Het gaat immers om het enige echte wat
telt in dit leven, je eigen gezondheid en welbevinden!

Een feestelijke diploma
uitreiking in ‘t Buurtnest
Uithoorn – Vorige week woensdag 11 juli vond in ‘t Buurtnest de
jaarlijkse diploma uitreiking plaats
van het programma VVE Thuis. VVE
Thuis. Opstapje en Opstap verzorgt
stimuleringsprogramma’s voor de
ontwikkeling van het jonge kind en
is onderdeel van Cardanus Taal &
Opvoedingsondersteuning.

Na een korte toespraak ontvingen
ongeveer acht kinderen hun diploma uit handen van wethouder Ria
Zijstra.
Na het officiële gedeelte volgde een
buffet met door de moeders zelfgemaakte en meegebrachte hapjes, daarna konden de kinderen nog
even knutselen.

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. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Speeltuinvereniging Thamerdal organiseert:

Fancy fair op schoolplein
Uithoorn - Op 20 juli organiseert
Speeltuinvereniging Thamerdal een
fancy fair op het schoolplein van basisschool De Regenboog. Er is van
alles te doen en te winnen. Daarnaast kunnen kinderen zelf een
plaatsje reserveren om spelletjes te
organiseren, spulletjes te verkopen
e.d. De fancy fair is open van 14.00
tot 16.00 uur en alle kinderen maar
ook volwassenen zijn welkom.
Je mag een plaatsje reserveren vanaf 6 jaar. Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
is moet je je van te voren inschrijven door een mailtje te sturen met

Hollands fabrikaat bij
Carla de Klerk Interieur

je naam, adres, telefoonnummer, emailadres en leeftijd naar speeltuinthamerdal@xs4all.nl
Het inschrijven kan tot uiterlijk nog
vandaag, woensdag 18 juli. Je kunt
je gegevens ook inleveren in de rode bus in de hal van De Regenboog
of op Gerbrandylaan 6. Er zijn ongeveer 20 plaatsen van 2 bij 1,5 meter
beschikbaar en wie het eerst komt,
wie het eerst maalt.
Een paar dagen van te voren ontvang je een berichtje met je inschrijfnummer. Is er geen plaats
meer, dan hoor je dat zo snel mogelijk.

Mooie bruidsmodeshow in
verzorgingshuis Zuiderhof
Vinkeveen - Vorige week is er een
bruidsmodeshow gehouden voor de
familie en de bewoners van verzorgingshuis Zuiderhof. De zaal liep al
snel vol met enthousiast publiek.
Fantastisch om verschillende jurken
te zien van de medewerkers die ze
op hun trouwdag hebben gedragen.
Groot succes waren de trouwjurken
van de collectie 2012 en 2013 van
bruidsmode Giovanna uit Mijdrecht.
Niet alleen trouwjurken maar ook
gala- en avondkleding. Ook de
moeder van de bruid zag er prachtig uit. De medewerkers waren dagen ervoor druk met passen en meten in de zaak van Joke. Wat waren
ze enthousiast en wat zagen ze er
mooi uit. En dat alles gesponsord
door bruidsmode Giovanna.
Joke, eigenares van Giovanna, heeft
enorm haar best gedaan om de

bruiden te helpen met het aan- en
uitkleden van de bruidskleding. Alles verliep heel rustig en soepel en
bij iedere jurk waren ook de accessoires zoals sieraden en schoenen aanwezig. Met behulp van twee
vrijwillige kapsters en een schoonheidsspecialiste zagen de bruidjes
er prachtig uit. Alles was compleet.
Ter afsluiting van de bruidsshow
heeft Joppe de Ree uit Vinkeveen
gezorgd voor gezellige live muziek.
Bewoners en alle aanwezigen hebben ontzettend genoten van de middag. De organisatie wil nogmaals
alle collega’s, medewerkers en vrijwilligers die een bijdrage geleverd
hebben hartelijk bedanken voor deze geslaagde middag. Ook wil zij
Bloemenzaak Rijdes uit Wilnis hartelijk danken voor de bruidsboeketten die zij gesponsord hebben.

Is uw huisdier zoek?
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
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft
een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.
- Waverveen, omgeving Nessersluis: zwarte poes met witte befje, één
voetje is korter dan de andere drie voetjes. Kees heeft één wit voetje.
Gevonden:
- Uithoorn, Alexanderpoort: cyperse kat met witte snuit, bef, buik en
pootjes.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: zwart-witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen

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
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
venen. 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 officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.

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

straatnaam

aard van het project

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

abcoude
Zuster Claassenhof 11

straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Voordijk 3

abcoude
Hollandse Kade 3

Gewijzigd gebruik

Afwijken bestemming (RO)

W-2012-0376

11-07-2012

baambrugge
Wethouder van
Oostveenstraat 43

Gewijzigd uitvoeren van een
vergunning voor een schuur

Bouwen

W-2012-0374

9-7-2012

Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen

W-2012-0370

6-7-2012

Uitbreiden van de woning

Bouwen

W-2012-0371

6-7-2012

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.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.

intrekkinG OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

baambrugge
Rijksstraatweg 159
mijdrecht
Wipmolen 46
wilnis
Oudhuijzerweg 99

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
abcoude
Gein-Noord 77
mijdrecht
Bozenhoven 14, 14a, 16

waverveen
Proostdijerdwarsweg 1

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Realiseren van een verdieping
op de woning

Bouwen

W-2012-0206

5-7-2012

Realiseren van een winkel met
appartement

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2012-0198

11-7-2012

Vergroten van een woning met
een aanbouw aan de achterzijde
en het slopen van een deel van
de woning

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0292

5-7-2012

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 wethouders, 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.
verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
baambrugge
Indijkweg 7

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een tijdelijke
woonunit (onder huisnummer
Indijkweg 7a), voor een periode
van 5 jaar

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0662

6-7-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
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 beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Kerkplein 7

vergunningsnr. aanvraagnr.
intrekking

verzenddat.
intrekking

Plaatsen van een kap op een
2004/086
woonhuis
Plaatsen van een toegangspoort 2008/007
bij het hotel
Plaatsen dakkapellen aan de voor- 2007/038
en achterzijde van de woning

W-2011-0642

5-7-2012

W-2011-0623

5-7-2012

W-2011-0631

5-7-2012

Plaatsen van een brug over de
sloot langs de Zuwe

W-2011-0641

5-7-2012

2004/045

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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 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.
bestemminGsplan de winkelbuurt 2011 OnherrOepelijk
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 22 december 2011 vastgesteld. Tegen het besluit van de
gemeenteraad zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
ene beroep is niet-ontvankelijk verklaard; het andere beroep is ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan op 9 juli 2012 onherroepelijk geworden. Het digitale bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op www.
ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0736.BP009DeWinkelbuurt-va01. Ook is het
bestemmingsplan te raadplegen op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl onder Actueel, Bekendmakingen, Bestemmingsplannen.
beleidsreGels, uitvOerinGsreGelinGen en aanGiftebiljetten vOOr de
Gemeentelijke belastinGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 17 juli 2012 de volgende beleidsregels,
uitvoeringsregelingen en aangiftebiljetten voor de gemeentelijke belastingen zijn vastgesteld.
1. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Gemeente De Ronde Venen 2012 (inclusief bijlagen)
2. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2012
3. Beleidsregels voor het aanwijzen van een Woz-belanghebbende in een keuzesituatie 2012
4. Beleidsregels met betrekking tot de waardeherziening en navordering 2012
5. Beleidsregels voor de toepassing van de wegingsfactoren in fiscale procedures 2012
6. Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen gemeente
De Ronde Venen 2012
7. Aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters (inclusief plattegrond)
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de verordeningen gemeentelijke belastingen 2012 vastgesteld. Vanuit de
voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen gelden nog diverse beleidsregels. Deze worden door het
college ingetrokken en nieuwe regels worden geïntroduceerd.
Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters treedt op 20 juli 2012 in werking.
De uitvoeringsregeling en de beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1
januari 2012.
ter inzagelegging
Genoemde uitvoeringsregeling, beleidsregels en aanwijzingsbesluit liggen vanaf heden kosteloos ter inzage
in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken
in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op
verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
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 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Maatschap J. en T. van Schaik Rodenburg en zn. voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van
3000 liter, op het adres Indijkweg 7, 1396 LA Baambrugge;
- R. Mulder voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Gein-Noord 55A, 1391 HW
Abcoude;
- Dhr. J.J. van Scherpenzeel voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 1400 liter, op het
adres Rijksstraatweg 123, 1396 JJ Baambrugge;
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- VOF Vendrig – Luken voor het vernieuwen van de opslag bij een veehouderij, op het adres Kanaaldijk West
3, 1391 HT Abcoude;
- E. van Muijen voor het wijzigen van de bedrijfsvoering bij een veehouderij, op het adres Ringdijk 2e Bedijking 25, 3641 PH Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a
in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 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 de
Omgevingsdienst via telefoonnummer 0346-260600.

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!
Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

Meld je aan en start je eigen
actie op www. geefsamen. nl

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!
Meld je aan en start je eigen
actie op www. geefsamen. nl

Autobedrijf J. Vossestein B.V.

Mijdrecht
Wilnis

Vinkeveen

Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambie Pro L. 170PK 2008
Audi A4 Avant 1.8 Turbo quattro S-line
2006
Audi A6 Avant 3.0 TDI QUATTRO 176 kw
2009
BMW Z3 Roadster 2.8
1999
Citroen C-Crosser 2.4-16V Exclusive 7p
2008
Citroen C4 Coupé 1.6-16V VTR+
2006
Citroen Saxo 1.4i VTS Furio
2001
Fiat Punto 1.2 GO!
2003
Ford Fiesta 1.25 Limited
2010
Kia Pro_cee’d 1.4 Challenge
2008
Mazda 2 1.3 S-VT Touring
2008
Mazda Demio 1.3 LX
1998
Mini Cooper 1.6 John Works
2009
Mitsubishi Carisma 1.6 Shogun SE
2004
Opel Corsa 1.4-16V Business
2008
Opel Zafira 1.8-16V Elegance
2002
Opel Corsa 1.7-16V Di
2002
Peugeot 106 1.1 Accent X
1998
Peugeot 307 SW 2.0 16V Premium met panoramadak 2005

90.590 km
87.231 km
103.918 km
81.883 km
86.404 km
161.991 km
137.828 km
54.291 km
38.996 km
43.234 km
48.564 km
109.740 km
22.932 km
158.076 km
57.371 km
133.813 km
196.726 km
216.647 km
119.277 km

€ 17.850,€ 17.900,€ 38.700,€ 10.750,€ 17.300,€ 4.950,€ 2.950,€ 3.450,€ 9.950,€ 9.450,€ 8.950,€ 2.550,€ 19.350,€ 4.750,€ 8.350,€ 4.450,€ 2.950,€ 1.650,€ 7.250,-

Saab 9-5 2.3 Turbo Vector 161 KW
Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra
Toyota Avensis 1.8 VVTi Terra
Volkswagen Golf 1.4-16V Ocean
Volkswagen Golf 1.4 TSI Tendline Executive
Volkswagen Passat Variant 1.6 Trendline
Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Trendline

2005
2004
2007
2003
2009
2009
2010

106.456 km
162.895 km
83.905 km
133.748 km
125.110 km
22.414 km
73.432 km

€ 11.950,€ 5.950,€ 10.750,€ 5.950,€ 12.400,€ 19.850,€ 11.800,-

Vossestein-exclusiVe
uw porsche specialist
is geopend!
TER AASEWEG 8
NIEUWER TER AA
TEL (0294) 23 35 49

Altijd 120 TOP-occasions op voorraad. Kijk snel op vossestein.nl
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Vakantie Bijbel Week door
ruim 150 kinderen bezocht

Wilnis - In de afgelopen week vond de VakantieBijbelWeek plaats in een grote tent in het
Speelwoud. Elke dag hebben ongeveer 150
kinderen de tent bezocht. Velen zijn door de
Trekker Ophaal Service bij de tent gebracht.
Op dinsdag werd naar het tweede VBW-journaal gekeken waarin te zien was dat Inspecteur Keigaaf erg zijn best deed om de VBW
VIP te vinden, maar dat dat nog niet zo makkelijk was. Inmiddels had hij wel ontdekt dat
een VIP een Very Important Person is. Woensdag had Keigaaf eindelijk de VIP gevonden.
Hij kwam zelf naar de tent om het te vertellen.
Hij vond er zelfs twee: Seda en Aiko! Zij hadden een beschermlaag van plastic om de poster gemaakt om hem droog en goed zichtbaar
te houden. De meiden hebben een middagje uit en een spandoek gewonnen. Wat waren ze blij!
De middagprogramma’s werden ook drukbezocht. Op dinsdag werden er allerlei spellen
in het Speelwoud gedaan voor de jonge kinderen met als afsluiting een zeephelling. Dat
vonden de kinderen echt geweldig en ze zagen er na afloop prachtig uit. Het kindertheater op woensdag ging over beroemd en belangrijk willen zijn. Dat wil toch iedereen? De
vossenjacht op donderdag leverde wat verbaasde dorpsgenoten op vanwege de vreemde types die opeens op straat liepen. De oudere kinderen waren in groepjes op zoek naar de
vossen en kregen een puzzelstukje van iedere
‘vos’. Bijna elke groep had de puzzel compleet
maar niet iedereen werkte even goed samen.
De prijs ging naar groep 8.
Zaterdag werd de week afgesloten met het
eten van pannenkoeken en een ballonnenwedstrijd. Maar liefst 200 ballonnen gingen de lucht in. Ook de ouders hebben gezellig meegegeten. Daarna werd de tent snel
afgebroken. In de herfstvakantie wordt bekendgemaakt wie de ballonwedstrijd gewonnen heeft. Het thema van de week was
Steengoed – Keigaaf. En dat was het ook
deze week. De belevenissen kunnen teruggelezen worden in de dagverslagen op
www.hervormdwilnis.nl. Daar kunnen ook de
filmpjes van de VBW-journaals en de huldiging
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grootste hobby was wel het kweken
van fuchsia’s en het inrichten en bijhouden van de tuin. Aplonia hielp
hem vaak daarbij. Samen hadden ze
ook nog een mooie volkstuin! Toch
maar knap om dat allemaal te realiseren met tegelijkertijd de opvoeding van acht kinderen plus een
huishouding te runnen.

Zeventig jaar met elkaar
getrouwd: platina!

De Kwakel - Waar gouden (50) en
diamanten huwelijken (60) al iets
bijzonder zijn in de tegenwoordige
samenleving – want wie zal het vandaag de dag nog halen – is 70 jaar
met elkaar zijn getrouwd toch helemaal een ultieme gebeurtenis. Stelt
u zich voor: Gerardus de Jong en
Aplonia van Dam, sinds 2008 wonend aan de Traverse in De Kwakel, werden in de Eerste Wereldoorlog geboren en traden in de Tweede
Wereldoorlog op 10 juli 1942 met elkaar voor de wet in het huwelijk en
op 16 juli voor de kerk. Deze laatste dag houden zij aan voor de viering. Een deel van de oudere inwoners van Uithoorn en De Kwakel
waren toen nog peuters! De jongere generatie was niet eens geboren!
Wat moet het een belevenis zijn om
zoveel te hebben meegemaakt in je
leven...
Gerardus de Jong werd op 28 mei
1915 geboren in de Zuiderlegmeerpolder, Aplonia zag in dat zelfde jaar
op 17 maart het levenslicht in Ter
Aar. Uit het huwelijk werden acht
kinderen geboren, drie jongens en
vijf meisjes. Het echtpaar heeft nu
veertien kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen. Gerard en Aplonia zijn de oudste inwoners van De
Kwakel en tevens het oudste echtpaar!
Grote gezinnen
De kinderen van het echtpaar halen herinneringen op van hun ouders. ‘Vader is een echte Kwakelaar. Geboren in de Zuiderlegmeerpolder. Hij stamt uit een gezin met
zeven kinderen. Dat verhuisde later naar de Drechtdijk (waar nu café Bolle Pouw staat) en vervolgens
naar het Kwakelsepad (op de plaats
van slagerij Van Eijk). Hij doorliep
de lagere school en hielp als jonge
jongen al mee om het huishouden
rond te krijgen. Hij werkte voornamelijk in de tuinbouw en landbouw.
Gerard hield van dansen en tijdens

een avondje uit kwam hij onze moeder Aplonia tegen die ook dol was
op dansen. Dat draaide uit op een
aantal jaren verkering waarna zij op
27-jarige leeftijd besloten om met
elkaar te trouwen.
Moeder groeide op als oudste in
een gezin van vijftien kinderen. Ze
ging naar school in Langeraar waar
zij een gedeelte van haar jeugd
heeft doorgebracht. Later verhuisde
het gezin naar de Amstel, het Jaagpad. Omdat in die tijd niet elk kind
een fiets had betekende dat veelal
van huis naar school lopen! Als oudste kind moest zij veel doen in het
huishouden. Het grote gezin moest
het vaak zonder moeder (onze oma
dus) stellen want die was vaak ziek
en overleed veel te vroeg op 50 jarige leeftijd. Opgroeien in een groot
gezin zonder moeder is niet eenvoudig. Aan de andere kant geeft het
ook vaak gezelligheid; het was altijd een drukte van jewelste in huis.
Toen Aplonia wat ouder werd kwamen er ook mogelijkheden voor vertier, zoals dansavonden in een boerderij met accordeonmuziek. En als
er wat geld verdiend was mocht ze
met vader een keer winkelen. De
avonden werden ook gevuld met het
luisteren naar de radio, want TV was
er nog niet. Aplonia ging dus ook
wel eens uit en op een van die keren kwam zij Gerard tegen, wat het
begin was van een langdurige romance.’
KDO-familie
Gerard begon zijn werkend leven
in 1935 bij boer Gerrit Kooyman en
stapte na een paar jaar over naar
een andere boer, namelijk Lambalk
aan de Legmeerdijk in Aalsmeer.
Maar een nieuwe uitdaging diende zich aan en in 1955 trad hij in
dienst bij het vleesverwerkend bedrijf Bacon in Uithoorn. Daar ging
hij in 1980 op 65 jarige leeftijd met
pensioen. Gerard is nu 32 jaar dagelijks samen met zijn Aplonia. Zij zijn

‘een dure voor de AOW,’ zo merkt
een van de kinderen op. Het gezin
was sportief aangelegd. Zo is Han,
een van de zonen, doelverdediger geweest in het eerste van KDO
en zijn broer Evert voetbalde eveneens in het eerste elftal. Gerard zelf
heeft zich 50 (!) jaar verdienstelijk
gemaakt bij KDO, onder meer door
het maken van doelnetten, het lijnentrekken, kleedkamers schoonmaken, kantinedienst, clubblad maken, enzovoort. Op zondag als het
eerste moest voetballen runde hij
de kleine kantine met snoep en bij
koud weer was er erwtensoep met
worst. Bij Sport en Spel werden er
slaatjes gemaakt voor de jeugd. Als
dank voor zijn vele verdiensten ontving Gerard de Speld van Verdienste bij KDO. In 2009 behoorde hij
samen met Aplonia en Jan Notenboom met diens echtgenote tot de
eregasten bij het slaan van de eerste paal voor het nieuwe sportcomplex. Al met al was het een (h)echte
KDO-familie.
Maar Gerard had volgens zijn kinderen nog meer hobby’s. Zoals vissen, waaronder snoeken en vooral
fietsen, waarbij hij 20 keer de Dorpentocht heeft gereden. Fietsen
deed hij veelvuldig met zijn Aplonia
en ook met de kinderen. Daaronder
ook tien jaar lang naar hun dochter
in Leusden, zo’n 80 kilometer. Gerard en Aplonia gingen samen voor
het eerst tijdens een lang weekend
‘op vakantie’. Later ging een van de
kinderen mee met een auto. Jarenlang zijn zij met vakantie naar Oostenrijk geweest omdat een van de
kinderen daar een huis heeft. Samen hebben ze intens genoten van
de bergen. Toen Gerard stopte met
werken kreeg hij van zijn kinderen
een hobbykas met een opkweektafel en schermdoek om te tuinieren.
Voor hem en zijn vrouw was het hun
lust en leven om perkplantjes en geraniums te kweken en groenten om
in te maken voor de kinderen. De

Megan van Bruggen en Pauline Oudijk
clubkampioen 2012 van LR&PC Willis
Regio - Vrijdag 13 en zaterdag 14
juli werden de jaarlijkse clubkampioenschappen verreden bij LR&PC
Willis. Clubkampioen wordt de combinatie die het meest allround presteert in zowel het springen als de
dressuur. Naast de titel clubkampioen wordt er ook gestreden om de
titels spring- en dressuurkampioen
zowel bij de pony’s als bij de paarden. Ondanks de slechtere weersvoorspellingen heeft iedereen op
beide dagen droog kunnen rijden
en goede resultaten kunnen neerzetten. Vrijdagavond werd er, zoals ieder jaar, gestart met het springen. Bij de pony’s reed Valerie van
der Werf met haar pony Stracciatella een foutloos basisparcours en in
de barrage vier strafpunten. Hiermee eindigde deze combinatie op
een mooie derde plaats. Ayleen Min
met Ragazzio en Megan van Bruggen met Wilgenhaar’s Samba reden
beiden twee keurige rondjes. Zowel
in het basisparcours als in de barrage waren ze beiden foutloos. Megan was met haar Samba in de barrage net iets sneller waardoor deze combinatie de titel springkampioen 2012 en bijbehorende prijzen in ontvangst mocht nemen. Ayleen werd met haar nog jonge pony
knap tweede. Bij de paarden is Helma van den Heuvel met haar paard
U be Nanta op de derde plaats geeindigd. Zij reed 4 strafpunten in
het basisparcours in een snelle tijd,
waardoor ze haar zusje Ilona net
voor bleef. Pauline Oudijk bleek deze avond goed in vorm te zijn, want
ze eiste zowel de eerste als de twee-

de plaats op. Met haar beide paarden Chicago L en Beijing Nu Lan
reed ze een foutloos basisparcours.
Met Chicago maakte ze in de barrage helaas een springfout waardoor
ze tweede werden. Met Beijing bleef
Pauline in de barrage ook knap foutloos waardoor deze combinatie zeer
verdiend springkampioen is geworden. Zaterdagochtend begonnen
de paarden met hun dressuurproeven. Het werd een spannende strijd,
want de punten lagen niet ver uit elkaar. Voor het eerst in twee jaar verscheen Juliette Stam-de Haan weer
in de wedstrijdring en dit deed ze
zeker niet onverdienstelijk. Ze reed
met het paard Redford een nette
L1 proef. Met 190+ punten eindigden ze op de vierde plaats. Pauline Oudijk bleek ook tijdens de dressuur haar beide paarden goed voor
elkaar te hebben. Ze bezette zowel de tweede als de derde plaats.
De paarden hadden alleen dit keer
stuivertje gewisseld al scheelde het
qua punten bijna niets. Met Beijing
Nu Lan werd ze derde. Voor hun M1
proef scoorden ze 191 punten. Met
Chicago L reed Pauline een L2 proef
welke werd beloond met 191+ punten waardoor deze combinatie het
rode lint en bijbehorende beker in
ontvangst mocht nemen. Elisa Pel
had met haar Audi T op de vrijdagavond tijdens het springen nog een
paar foutjes, maar revancheerde
zich op de zaterdag. Met een mooie
M1 proef waar de jury 193 punten
voor kwijt kon werden ze dressuurkampioen bij de paarden. Ook bij de
pony’s werden er mooie dressuur-

proeven aan de jury getoond. Antoinet Peek reed met haar jonge pony Dalenoord’s Alexander een nette proef welke werd beloond met
185 punten en de vierde plaats. In
de top van het klassement meldden
zich dezelfde combinaties als bij het
springen.
Op de derde plaats met 187 punten
eindigde dit keer Ayleen Min met
Ragazzio. Megan van Bruggen reed

Supermoeder
‘Aplonia was een supermoeder die
veel gedaan heeft in haar leven om
het goed met elkaar te hebben. Daar
hoort ook een woordje over de buren bij’, laat een van de andere kinderen weten. ‘Met name de gezellige bewoners (buren) aan de Boterdijk mogen genoemd worden. Zij
had veel contact met onder andere Riet Bartels, Cees de Horde, van
Oostwaard, Lauwers, ‘buuf’ Voorn
en anderen. ‘Ploon’ zei altijd dat
ze veel vrienden had. Ze ging wel
eens een avond naar het toneel en
liet zich zien op de Kwakelse Kermis. Dan kwamen Marie de Brink en
Trui Hoogervorst oppassen. Ze genoot van haar gezin en zorgde ervoor dat dit bij elkaar bleef. Ook had
ze een goed contact met de andere familieleden. Zelfs ging ze er wel
eens een week mee op vakantie, zoals kamperen met ‘tante’ Corrie van
Dam. Moeder hield altijd van mooie
kleren en dat ze er altijd verzorgd
uitzag. Ze ging ook altijd graag winkelen met haar dochters en samen
met de jongste is zij een keer per
vliegtuig naar Spanje geweest. Dat
was een hele belevenis. Volksdansen was haar grootste hobby. Zij
heeft dat dertig jaar gedaan en is
daarmee tevens de oudste deelnemer. Voor dat lange lidmaatschap
werd zij op de laatste avond van het
volksdansen in juni van dit jaar gehuldigd. De verjaardagen van de
kinderen sloeg zij nooit over. Er was
altijd een envelop met inhoud. Zelfs
nu nog wordt die traditie in ere gehouden voor de kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Inmiddels is
dat al 67 jaar lang zo! Een compliment waard!’ Aldus de inbreng van
de kinderen.
Nog voor de vakantietijd is er op 23
juni jl. in het bijzijn van kinderen,
kleinkinderen,
achterkleinkinderen en verdere familie ter gelegenheid van deze mijlpaal een gezellige
middag geweest in het Wapen van
Aalsmeer. Het restaurant waar Gerard en Aplonia al talrijke feestjes
hebben gevierd. Dochter Ria heeft
dit helaas niet kunnen meemaken;
zij is in 2008 overleden, maar zal dit
ongetwijfeld vanaf een wolk glimlachend hebben aangezien.
Op 16 juli vond in de huiselijke kring
de echte viering plaats, waar ook
burgemeester Dagmar OudshoornTinga acte de présence gaf en een
leuk cadeautje meebracht, naast de
bloemen die namens de gemeente
al waren bezorgd. Er waren felicitaties en een bloemstuk van Hare Majesteit Koningin Beatrix en de Commissaris van de Koningin in NoordHolland, Johan Remkes.
Bruidspaar, namens de Nieuwe
Meerbode van harte gelukgewenst
met deze toch wel bijzondere gebeurtenis in uw leven. Het zij u gegeven om er samen met uw kinderen en familie nog lange tijd van te
kunnen (na)genieten!

zich met Wilgenhaar’s Samba naar
een knappe tweede plaats. Voor
hun L2 proef kregen ze 193 punten. Dressuurkampioen bij de pony’s werd met 194 punten Valerie
van der Werf met Stracciatella.
De zaterdag werd afgesloten met
de jongste combinaties. Meina Peek
met Kaszichts Ashly en Lynn Peek
met Estalla’s Micha reden vrijdagavond heel knap in de rondte over
het springparcours.
Zaterdag stuurden ze hun pony’s
netjes door de zogenaamde bixieproeven heen. Hiermee verdienden
ze beiden een welverdiend applaus,
twee linten en een mooi cadeau

Tropisch zomerfeest bij
kinderdagverblijf Baloe
Uithoorn - Afgelopen vrijdag was
het weer tijd voor het jaarlijkse zomerfeest bij kinderdagverblijf Baloe,
onderdeel van kinderopvang Solidoe. Alles stond deze dag in het thema ‘Tropical’. Helaas begon de dag
erg regenachtig, dus kon er niet gesproken worden over een tropische
dag. Gelukkig begon rond vier uur
de zon te schijnen en dit was precies de start van het zomerfeest.
Alle ouders en kinderen van Baloe

Dorpscentrum Uithoorn
weer bereikbaar
Uithoorn - Het was geen pretje
voor de winkeliers en ook niet voor
de bewoners van Uithoorn, de afsluiting van de rotonde bij Prins
Bernhardlaan. Maar vanaf morgen,
donderdag 19 juli. is de grootste ellende voorbij. Het centrum van Uithoorn is dan om 18.00 uur weer bereikbaar vanuit alle rijrichtingen. Alleen de Prins Bernhardlaan blijft

Mijdrecht - De Bootcamp training
van Multi Mondo afgelopen seizoen
is afgesloten. Bij de wekelijkse training op maandagavond van zes weken hebben acht vrouwen hard gewerkt aan hun conditie. Volgend
seizoen start mogelijk weer een
Bootcamp groep als er voldoende
belangstelling is.

Vrouwen die willen meedoen, kunnen voor meer informatie contact
opnemen via info@multimondo.nl,
of via stichting de Baat: tel. 0297230280 (ma. t/m do. 9.00-15.30 uur)
of via 06-26999395 (vrijdag). Snel
opgeven, luidt het advies, want vol =
vol als anderen zich al hebben aangesloten bij de groep.

nog gesloten voor alle verkeer daar
de komende maanden aan de riolering nog verder gewerkt moet
gaan worden. De inwoners van het
Dorpscentrum en de winkeliers samen met de Horeca zijn blij dat het
er op zit. “Hopelijk zullen onze trouwe klanten ons weer gaan bezoeken. Van omrijden is geen sprake
meer”, aldus de ondernemers.

Zomerbridgedrive Mijdrecht
Mijdrecht - De zevende en laatste
ronde van het succesvolle zomerseizoen was drukbezocht, 54 paren
bij Bridgevereniging Mijdrecht in de
Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan. De winnaars van de avond, er
werd gespeeld in drie lijnen, en de
overallwinnaars zijn hieronder vermeld. Voor degenen die alle keren
waren geweest was er een attentie.
Wim Koevermans dankte namens
het bestuur en de deelnemrs het organiserende team, Caro Toebosch,
Hennie en Ineke Hollaardt, Bea van
den Heuvel, Hermien de Jong en
Hans Leeuwerik met een mooi boeket bloemen. Ook Floor, Gerard en
Yvonne werden bedankt voor hun
support. De uitslag is als volgt:

3. Chris en
Corrie van der Wilt
Lijn B:
1. Auwert en
Margriet Dekker
2. Boukje Dieleman en
Wim Koevermans
3. Lice Lucchiari en
Ans de Ruiter

59,38%

61,61%
58,04%
57,74%

59,90%

Lijn C:
1. Gerard van der Meer en
Gré Kennedy
67,08%
2. Ineke van Diemen en
Ria Verkerk
62,31%
3. Rene de Jong en
Ineke Schreurs
60,60%
De toernooiwinnaars zijn Auwert en
Margreet Dekker met op de derde
plaats Rob Bakker.
Het bestuur bedankte de deelnemers voor hun deelname aan de
drive en hoopt op een zelfde opkomst volgend jaar.

De deelnemers van deze groep hebben er enorm van genoten om in de
buitenlucht te trainen en afwisselend allerlei verschillende oefeningen te doen.
De ervaren trainer Carla van Nieuwkerk zorgde ervoor dat ze elke week
een ander programma had samengesteld op verschillende locaties.
“We hebben de ruimte benut van
enkele parken. De ene keer gingen
we aan de slag met gewichtjes en
een andere keer met een elastiek.
Zo was het elke week weer een verrassing. Zelf vond ik het heerlijk om
te beleven hoe de dames genoten
van de training. Ik vind ook dat ze

heel goed bezig waren.” Carla van
Nieuwkerk speelde steeds in op de
wensen van de groep als geheel en
ze houdt rekening met het niveau
van de individuele deelnemers. Vanwege haar achtergrond als fysiotherapeut kan ze ook goede adviezen geven over wat wel en niet verstandig is qua beweging voor mensen met bepaalde fysieke klachten.
Na de zomervakantie wil de groep
doorgaan en zijn er enkele plaatsen open voor nieuwe deelnemers.
Wie interesse heeft: meld je snel
aan! Maandag vanaf 19.30 uur is de
vaste avond en tijd voor deze Boot
Camp training.

Lijn A:
1. Piet Homan en
Jaap Schutte
2. Gerard van Beek en
Aurie Block

Multi Mondo Bootcamp

waren welkom om langs te komen.
Er stond een springkussen voor de
kinderen, je kon geschminkt worden, chips rijgen en gewoon lekker
buiten spelen.
Ouders hadden allemaal iets lekkers meegenomen en de leidsters
van Baloe zorgden voor iets te drinken. Het was weer een zeer geslaagde dag voor de kinderen, ouders en leidsters van kinderdagverblijf Baloe.

60,16%
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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 mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n 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 bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Culinair feest bij 125 jarig Koninklijke
Leenders Catering en Party Centrum
Zijn speech ging vooral over de toekomst. Om bij de tijd te blijven zal
het bedrijf zich moeten vernieuwen: betere faciliteiten, betere arbeidsomstandigheden,
uitvoeren
van nieuwe en veeleisende wettelijke eisen, de bedrijfsvoering duurzaam maken en de culinaire kwaliteit alsmaar te verhogen. Een nieuwe bedrijfslocatie is daarbij absoluut nodig. Ad en Joke keken de
burgemeester aan en hopen en vertrouwen erop dat ze na 8 jaar onderhandelen over locaties, condities en bestemmingplannen dit binnenkort succesvol kunnen afsluiten.
Dan hopen ze de basis te leggen
voor de continuïteit voor Leenders
Catering en Party Centrum. Maar op
deze dag en het komende weekend
zal men toch zelf terugkijken en genieten van deze mijlpaal. Voor deze gelegenheid is Jasper’s ‘Zomercafé’ geopend met klasse menu’s.
Alle gasten worden op een heerlijk
glas bubbels van het huis getrakteerd! Reserveren kan via j.bocxe@
leenders.com of 0297-561204

Staat van Schanskerk niet van
vandaag of gisteren
Afgelopen donderdag heeft de raad een debat
gevoerd over het standpunt dat het college heeft
ontwikkeld op verzoek van de eigenaren van de
Schanskerk. In dit debat heeft gemeentebelangen
het onderstaande al mondeling naar voren gebracht.
Het sluiten of de sloop van een kerkgebouw,
gaat altijd gepaard met veel emoties. Hier bij de
Schanskerk is het niet anders. Daar komt hier nog
eens bij dat de sluiting erg snel is gegaan en er
geen tijd geweest is om aan het idee te winnen.
Vanaf het begin hebben hier de emoties de boventoon gevoerd.
Maar hoe je het ook wend of keert , alles wat met
de Schanskerk te maken heeft is in eerste instantie een zaak van de parochie en het parochiebestuur en niet van de gemeentelijke overheid.
Wij hebben in Nederland een scheiding tussen
staat en kerk, dat betekent dat de staat en de kerk
zich op het organisatorisch en bestuurlijk vlak niet
met elkaars zaken bemoeien.
Parochianen die het niet eens zijn met de besluiten van het parochiebestuur zullen toch moeten
proberen om met het bestuur tot een vergelijk te
komen, want formeel kan de gemeentelijke overheid daar geen rol in spelen. Dat geldt ook voor lokale monumenten.
De gemeente kan zich hooguit inspannen om te
proberen een bemiddelende rol te spelen. De gemeente kan niet bepalen wat de parochie met hun
gebouwen moeten doen of hoe zij hun geld moeten besteden.
In 2009 heeft deze raad een viertal moties aangenomen met het verzoek aan het college om zich
in te spannen om de beeld bepalende kerk, of gedeelten daarvan, in een of andere vorm te behouden. Gemeentebelangen heeft wat dit betreft erg
weinig resultaat gezien. Voor ons is het nooit duidelijk geweest wat de inspanning van het college precies is geweest, welk doel men nu precies
na streefde.
Als raad hebben we heel lang geen informatie gekregen, maar erkennen tegelijkertijd dat het college niet de vrijheid had om meer te doen dan wat
ze gedaan heeft. Het had misschien wel beter en/
of sneller gekund.
Deze manier van werken, dit gebrek aan snelheid,
duidelijkheid en transparantie, heeft er voor gezorgd dat men jaren lang bezig is geweest zonder zichtbaar resultaat te boeken. Dit geeft duidelijk aan hoe dit college opereert als het een beetje moeilijk word.
Op dit moment is wel duidelijk dat het college de
verschillende partijen niet bij
elkaar heeft kunnen brengen.
Het is duidelijk dat de gebouwen aan de Schans in
zeer slechte staat verkeren. Ook is duidelijk dat dit
niet iets is van de laatste jaren. Daar is de staat van
de Schanskerk te slecht voor. Met name de voorgangers van het huidige parochiebestuur moeten
zich dat aantrekken, zij zijn als eerste verantwoor-

delijk voor dit gebrek aan onderhoud. Dit uitsluitend op het huidige bestuur afschuiven is te gemakkelijk en onterecht.
Restauratie van de torens en/of resterend gedeelte van de kerk vraagt erg veel geld.
De eigenaar zegt niet alleen dit geld niet te hebben maar zegt ook geen belangstelling te hebben
in de gebouwen om deze nog te (her)gebruiken.
Het parochiebestuur geeft er de voorkeur aan de
Burght voor hun kerkbijeenkomsten te gebruiken.
Met het teruglopen van het aantal parochianen is
de capaciteit hiervan ruimschoots voldoende.
Dan blijft er nog maar een mogelijkheid over. Is
er iemand anders die er brood in ziet iets met de
gebouwen te doen. Iets wat voldoende geld oplevert om de restauratie kosten te betalen en de gebouwen rendabel te beheren. Voor zover wij weten heeft niemand, die daar ook de middelen voor
heeft, zich hiervoor gemeld en wij hebben ook niet
de indruk dat de, volgens sommigen, vele inwoners van Uithoorn die de kerk willen behouden,
hun woord in daden willen omzetten en de benodigde fondsen bijeen te brengen.
Dit zou dan vele honderden euro’s per persoon
moeten zijn, nog afgezien van de exploitatie na de
opknapbeurt.
Dit allemaal nog los van het feit dat het dan nog
altijd het parochiebestuur en het Bisdom is waar
men dan nog overeenstemming mee moet zien te
bereiken.
Als we even voorbij gaan aan de onduidelijkheid
en de lange tijd die het al geduurd heeft, dan denken wij toch dat de gemeente gedaan heeft wat ze
kon, nu is het tijd om knopen door te hakken. Gezien de staat van het gebouw, het feit dat de parochie het geld niet heeft om de noodakelijke werkzaamheden te verrichten en inmiddels al een sloop
vergunning heeft aangevraagd, is onze suggestie:
niet nog meer geld in deze bodemloze put te stoppen en zo snel mogelijk de sloopvergunningen af
te geven.
Hoezeer het gemeentebelangen ook spijt dat een
beeldbepalend gezicht, zoals dat van de kerktorens, verdwijnt, we vinden niet dat het aanwenden van gemeenschapsgeld voor dit doeleinde onze voorkeur geniet.
Dan kan ook een zinvol stedenbouwkundig onderzoek gedaan worden en kunnen er plannen gemaakt worden om het gebied aantrekkelijk in te
richten.
We zijn dan ook blij dat er nu een stuk duidelijkheid is gekomen, ofschoon we ons realiseren
dat dit niet betekent dat er morgen gesloopt kan
gaan worden. Daar gaan nog een aantal procedures overheen die, terecht, waken over een zorgvuldig besluit dat van alle invalshoeken bekeken is en
gerechtvaardigd genomen kan worden.

Feiten en cijfers
Op 26 maart 1887 werd het cafébakkerij annex stalhouderij gestart
door Jasper Leenders. In 1987 nemen Ad, zijn zuster, zwager en zijn
vrouw Joke het restaurant over. Vanaf 1991 zijn Ad en Joke de eigenaren en vormden het om tot het huidige kwalitatief hoogstaande Leenders Catering en Party Centrum.

De Kwakel - De koninklijke Leenders vierde afgelopen vrijdag samen met de burgemeester en enkele tientallen eigenaren van bedrijven
ouder dan 100 jaar haar jubileum;
haar 125 jarige bestaan en het predicaat ‘Koninklijke’. De burgemeester was anders dan op de eigenlijke
datum, 26 maart, zeer fit en vrolijk.
Ze genoot zichtbaar, met familieleden, media en enkele tientallen zeer
ervaren ondernemers, van een ‘high
profile walking dinner’. Maar eerst
was er dan de zeer bekende gastvrije ontvangst en het officiële gedeelte. Met een heerlijk glas champagne in de hand gingen de gasten naar buiten om de onthulling te
zien van de versierselen die bij deze onderscheiding horen: het ‘Koninklijke Schild’. Dat werd door de
burgemeester onthuld terwijl radio
Aalsmeer en RTV Amstelveen dit jubileum ‘vereeuwigden’.
Speech
De burgemeester gaf tijdens haar

speech uitgebreid aandacht aan de
geweldige prestatie die Ad en Joke
Bocxe samen met hun ouders , Piet
Bocxe en Nel Bocxe – Leenders geleverd hebben. Natuurlijk moet je
een uitmuntend product en service
leveren.
Maar daarbovenop moet je aantoonbaar goed zijn in de omgang
met je medewerkers, de omgang
en keuze van de culinaire ingredienten. Om nog maar niet te spreken van de wet- en regelgeving. De
burgemeester was dan ook zeer blij
met het initiatief van dochter Stephanie en de grote hoeveelheid papierwerk die Anja Bakker van de
gemeente hebben geleverd om de
aandacht van Hare Majesteit de Koningin te krijgen. Ze genoot daarmee ook zichtbaar van de aandacht
die De Kwakel en daarmee ook Uithoorn krijgt. Ad Bocxe dankte iedereen die aan hun succes hebben bijgedragen. Maar opnieuw bleek dat
Ad en Joke toekomst visie hebben.

125 jaar Koninklijke Leenders
Op 26 maart 1887 drankvergunning
verleend aan Jasper Leenders, vader van Jan Leenders. De lokale bevolking stalt er met regelmaat en tevredenheid hun paarden en drinkt
er zijn borrel na de kerkgang. Piet
Bocxe, bakkersknecht, leert in 1947
de familie Leenders in De Kwakel
kennen. Piet Bocxe trouwt in 1955
met de dochter van Jan Leenders,
Nel. 1956 Piet en Nel nemen de zaak
van Jan Leenders over: café, feestzaal, toneelzaal. Zoon Ad werd in
1957 geboren. In 1974 gaat Ad naar
de Middelbare Hotelschool in Tilburg. In 1975 start Joke horecaopleiding in Zwitserland en loopt diverse stages in buitenland. In 1981
ontmoet Ad zijn vrouw Joke in hotel-restaurant De Keizerskroon in
Apeldoorn. Einde toneelzaal in 1987.
Ad en Joke nemen samen met zus
en zwager restaurant Leenders over
in 1987. Vanaf 1991 gaan Ad (externe catering) en Joke (interne partijen) verder met uitbreiding en specialisatie van de catering en zalenverhuur. In 1994 opening van restaurant Jasper’s.
Heden: catering in topsegment, verhuur zalen en weekendopening van
restaurant Jasper’s.

Fractie Gemeentebelangen:
Klaas Bijlsma
Sjaak Verhaar
Robert Timmers
Herman Bezuijen

Aanstaande vrijdagavond 20 juli:

Zomerpodium in het Zwanenpark
Vinkeveen - ‘BinnensteBuiten’-verhalen organiseert tijdens de zomermaanden in het Zwanenpark achter het winkelcentrum aan de Plevierenlaan een klein en intiem zomerpodium met verhalenvertellers
en musici.
Het junipodium is inmiddels geweest. Het was een mooie avond
met boeiende verhalen uit Afrikaanse culturen, maar ook verhalen van deze tijd. Op 20 juli en 17
augustus kunt u opnieuw van ongeveer 20.15 uur tot 21.45 uur ge-

nieten van het zomerpodium ‘Onder
de Linden’. Het is de bedoeling dat u
zelf uw zitplaats meeneemt, evenals
uw drankje, koffie of sapje. De Linde
is zowat uitgebloeid maar de plek in
de schaduw van deze boom met z’n
lichtgroene blad is nog steeds inspirerend. Er kan zomaar een zomerbriesje de bladeren doen ritselen en
u meenemen naar verre en onbekende oorden en lang vervlogen tijden. U kunt in uw gedachten daar
nog blijven onder de klanken van
de musici, die de verhalen afwisse-

len en ondersteunen. De zomerpodia zijn vrij toegankelijk en er is gelegenheid een bijdrage te geven om
de kosten te dekken van deze unieke optredens.
Komende vrijdag 20 juli zijn er gastvertellers en Elza van ‘BinnensteBuiten’-verhalen vertelt zelf. Eén van
de gastvertellers, Marieke van den
Houten zal haar verhalen ondersteunen en begeleiden met eigen
harpmuziek. Kom genieten! Info:
elza@binnenste-buitenverhalen.nl
tel. 0297-261316 of 06-23150498.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft geen begrip voor zomersluiting

Veenweidebad deze
zomer wederom dicht!
De Ronde Venen - Zolang het
Veenweidebad bestaat is het al zo.
Zomers is het zwembad dicht. Maar
dat niet alleen, op veel meer uren
per dag, als je zelf of met je kinderen zou willen gaan zwemmen, is
het zwembad gewoon gesloten. Zaterdag dicht, zondag na twee uur
dicht. Dat noemen ze een familiebad! Ook dit jaar is het zwembad
een groot deel van de grote vakantie geheel gesloten. Nu is er een politieke partij die er op reageert en
wel de PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. Zij stuurde ons het volgende
persbericht: ‘Je hebt vakantie en je
wilt gaan zwemmen. Het weer valt

tegen, maar in Mijdrecht staat een
bijna gloednieuw zwembad, inclusief ligweide. Je pakt je zwemspullen en je fietst snel naar het VeenweideBad.
Helaas... “Wegens Vakantie Gesloten” meldt exploitant OptiSport en
wel van maandag 16 juli tot en met
zondag 12 augustus. De raadsfractie van PvdA-GroenLinks-Lokaal
Sociaal vindt het onverteerbaar, dat
een zwembad juist in de grote vakantie de deuren sluit. Het Veenweidebad kostte de gemeente uiteindelijk ruim 15 miljoen euro. PvdAGroenLinks-LokaalSociaal gaat er
vanuit dat verantwoordelijk (CDA)

wethouder Moolenburgh snel orde op zaken stelt. Het kan niet zo
zijn dat alleen de particuliere exploitant profiteert van een miljoeneninvestering aan gemeenschapsgeld. Zwemmen kunnen de De Ronde Veners nog wel in het Meerbad
(Abcoude) en in omliggende dorpen. De zwembaden in Breukelen,
Uithoorn en Woerden blijven deze
zomer namelijk wel open.
Omdat het vermoeden bestaat dat
er meer klachten zijn over het VeenweideBad, heeft PvdA-GroenLinksLokaalSociaal een meldpunt ingericht, zie www.lokaalsociaal.info.
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Bedrijvendag bij Thamen
een groot succes

Leerlingen van
De Trekvogel vliegen uit

Regio - Vrijdag 6 juli jl. vond op
Thamen de bedrijvendag plaats. De
derde klas leerlingen van de afdeling Techniek en Dienstverlening
hebben deze dag zelf georganiseerd. Tijdens deze dag hebben zij
aan de stagebedrijven maar ook aan
de familie laten zien wat zij het afgelopen schooljaar hebben geleerd.
Voor deze gelegenheid was het CDA
Tweede Kamerlid Mevrouw Van der
Werf aanwezig om het woord te
richten tot alle bedrijven, familieleden en leerlingen. Hierin gaf ze o.a.
aan dat het opleiden van ‘goede
vakmensen’ heel belangrijk is voor
de maatschappij en dat het VMBO
zoals Thamen hier een belangrijke
rol in speelt.

Mijdrecht - Dinsdag 3 juli stond
geheel in het teken van het afscheid
van de leerlingen van groep 8 van
basisschool De Trekvogel. ’s Morgens was de generale van de musical Confetti. De kinderen van de
andere groepen zagen de oudsten
schitteren in de diverse rollen en
genoten met volle teugen van de
optredens. Vooral het duo Connie
en Fetti en de magiër Astropalis en
Blondine werkten regelmatig op de
lachspieren van de kinderen. Ook
het verrassende optreden van Rinus en Ramona met hun hit ‘Ramona op de scooter’ zette de zaal volledig op zijn kop. ’s Middags gingen
de kinderen met een aantal leerkrachten een uurtje bowlen in Bowling Mijdrecht. Na dit sportieve gedeelte was het tijd om te gaan eten.
De kinderen hadden het buffet zelf
verzorgd. Pannenkoeken, gevulde
eieren, kippenboutjes, pizza’s, worstenbroodjes, salades, fruithapjes
en gehaktballetjes in satésaus sierden de buffettafel. Wat hebben ze
gesmuld met zijn allen! Daarna was
het tijd voor de musical Confetti. De
vaders en moeders, opa’s en oma’s
en vrienden en vriendinnen stonden
al voor de deur te dringen en waren
misschien nog wel nerveuzer dan de
kinderen. Het werd een geweldige
uitvoering. De generale ’s morgens

De stagebedrijven waren uitgenodigd op Thamen om zo te kunnen
zien wat er binnen de school allemaal gebeurt. De leerlingen konden
speeddaten met de stagebedrijven
om zo vast een stage voor het volgende schooljaar te regelen. Ook
was er de verkiezing voor stagiair
van het jaar voor de afdeling Han-

del en Verkoop. Dit is Moussa Asafiati geworden. Hij heeft een uitstekende goede stage gelopen bij supermarkt Deen in Uithoorn.
Op Thamen wordt onderwijs aangeboden in een betekenisvolle en
praktijkgerichte leeromgeving. Het
stagelopen bij een bedrijf past hier
uitstekend bij. Leerlingen kunnen op
deze manier kijken of een bepaalde
richting goed bij ze past. Stage lopen is een belangrijk onderdeel van
de beroepsgerichte vakken waarbij
de levensechte leerervaringen een
absolute meerwaarde zijn voor het
vak en de leerlingen. Op deze manier wordt er zowel binnen als buiten de school geleerd en kan iedere leerling zichzelf zo goed mogelijk
ontwikkelen.
Thamen is dan ook blij dat het stagelopen binnen team Techniek en
Dienstverlening goed verloopt. De
samenwerking met de bedrijven is
uitstekend. Dit was ook te merken
aan de grote opkomst van de bedrijven tijdens de open teamdag.

Heel warm zomerfeest bij
peuteropvang De Quakel
De Kwakel - Afgelopen maandag
was het feest bij peuteropvang Solidoe, afdeling De Quakel. Het thema van het jaarlijks terugkerende
zomerfeest was dit jaar: ‘Oef, wat
is het warm!’ De peuters hebben ’s
ochtends allerlei spelletjes gedaan

zoals schatzoeken in de zandbak,
circuit, schminken, cakeje versieren,
knutselen en blikgooien.
Als afsluiting kregen ze van cafetaria ’t Trefpunt een heerlijk ijsje aangeboden! Het was een superleuke
ochtend!

was al een succes, maar de kinderen deden er nog eens een schepje bovenop en schitterden voor hun
trotse familieleden.
Applaus
Onder een luid applaus en onder
een regen van confetti zongen de
kinderen tot slot nog een keer de
musicalhit ‘Confetti’. Daarna werden de kinderen door hun leerkracht nog even allemaal persoonlijk toegesproken en ontvingen zij
uit handen van de directeur hun
rapport en de inmiddels legendarische ‘Trekvogeltas’ met de handtekeningen van alle leerkrachten. Van
de Ouderraad ontvingen de kinderen een USB stick met een heleboel foto’s van de diverse activiteiten van het afgelopen jaar. De musical, het schoolkamp en het klassenfeest aan het einde van het schooljaar zorgden voor een gezellige en
feestelijke afsluiting van 8 jaren basisschool. Voor Akrem, Jaimee, Stijn,
Tom, Tessa, Patrick, Enes, Sander,
Leonie, Valentino, Tommy, Denise,
Ugur en Mitchell is het nu tijd om
‘uit te vliegen’.
Het team van de school wenst hen
natuurlijk alle succes van de wereld,
maar eerst een zonnige, plezierige
en welverdiende vakantie, toe.

Wereldwinkel Uithoorn
voor ziekenhuizen in India
Aalsmeer - Uithoorn – ‘Voor ziekenhuizen in India’ staat er op de
poster in de Wereldwinkel Uithoorn,
waar commercie en idealen hand in
hand gaan. India, een land waar veel
mensen erg arm zijn en hard werken
om te overleven. Waar er ziekenhuizen zijn met gratis medische zorg.
Waar net 25 pakketjes zelfgemaakte babykleertjes uit Nederland persoonlijk in een regionaal ziekenhuis
in Puttaparthi, Zuid India, voor de
allerarmste moeders en baby’s zijn
gebracht door een Amstellandse
werkgroep. Dat is leuk: het ziekenhuis op de Wereldwinkelposter is
het ziekenhuis in Puttaparthi, waar
zelfs openhartoperaties plaatsvinden. De werkgroep ontmoette er
ook een hardwerkende boer die op

Snelle kunst
in bibliotheek
Vinkeveen
Vinkeveen – In de bibliotheek aan
het Tuinderslaantje 4 zijn van 11 juli t/m 10 oktober schilderijen te zien
van Vinkevener Wim Pauw.

het platteland woonde, en zijn jonge zoon, die met hulp van Nederland zich uitstekend bekwaamt op
de Universiteit tot Ingenieur Wegenbouw. De blijdschap van deze mensen in India maakt heel stil.
Eerlijke handel is de gouden draad
voor wereldwinkels en de economie.
Eerlijke gezondheidszorg is de gouden draad voor gemeenschapsleven. Eerlijk onderwijs is de toekomst
van onze samenleving. Menswaardige omstandigheden en gelijke behandeling wereldwijd willen zien
is het uitgangspunt. De gemeenschappelijke vijand genaamd: ‘Armoede’ bestrijden verbindt wereldwijd. Wereldwinkel Uithoorn is een
mooie kraal aan deze ketting!

In zijn huidige werk komt duidelijk
zijn interesse in de auto – en motorsport naar voren. Dit heeft hem geinspireerd tot het maken van schilderijen over dit onderwerp.
Afbeeldingen van bekende coureurs
uitgevoerd in acryl op canvas. Kom
kijken en laat u verrassen! Voor gewijzigde openingstijden bibliotheek
tijdens vakantieperiode kijk op
www.bibliotheekavv.nl

Start inschrijving atelier
De Penseelstreek
Uithoorn - In september begint atelier De Penseelstreek aan de Potgieterlaan 16 aan zijn 20e (!) jaargang.
Vele cursisten uit Uithoorn en omstreken hebben door de jaren heen
de weg naar dit atelier gevonden en
volgden een of meer cursussen. Er
zijn ook enkelen die meer dan tien
jaar bij Corrie Eeltink les hebben gehad.
In het nieuwe seizoen, in september, starten de nieuwe cursussen
weer voor volwassenen en kinderen. Er worden ook workshops, ver-

Kerkuilen op de zorgboerderij
Wilnis - Woensdag 11 juli werden
op de zorgboerderij aan de Amstelkade 61 in Wilnis jonge kerkuilen
geringd. Ondanks het regenachtige
weer was er veel belangstelling van
jong en oud om deze unieke aangelegenheid van dichtbij bij te wonen.
Ton Goedemoed heette namens het
IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, iedereen van harte welkom en introduceerde Marc
van Leeuwen als gecertificeerd vogelringer. Marc gaf tekst en uitleg
over het nut van het ringen om vervolgens halsbrekende toeren uit te
halen om de jonge, inmiddels van
stevige klauwen voorziene kerkuilen
uit de in de nok van de schuur gelegen nestkast te vissen. Het was een
lust voor het oog om te zien hoe de
vijf jonkies stuk voor stuk gecontroleerd, gewogen en geringd werden.
De jeugd, waaronder de Veenmollen uit Uithoorn en De Ronde Venen,
had de ervaring van hun leven om
ze even te mogen vasthouden . De
uiltjes zaten hier en daar nog in het
dons maar hun karakteristieke hartvormige gezichtssluier kwam dominant naar voren.
Tevreden
Dit jaar mogen wij in Nederland erg
tevreden zijn met de groei van de
kerkuilpopulatie mede dankzij het
vele vrijwilligerswerk van werkgroepen en enthousiaste boeren en eigenaren van gebouwen die nestgelegenheden creëren. Zonder deze
gastvrijheid kan de kerkuil zich niet
handhaven. De steenuilpopulatie is
helaas dit jaar een stuk minder ten
gevolge van voedselgebrek in de
sneeuwrijke winterperiode. De ge-

jaarspartijtjes en familie-uitjes georganiseerd.
Vanaf heden kan men alvast inschrijven via internet voor een cursus van 10 lessen aquarelleren of
acrylschilderen. Je bent dan in ieder
geval van een plek verzekerd.
De kindercursussen bestaan uit drie
lessen waar zowel getekend als geschilderd kan worden.
Voor meer informatie: info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl
Zie ook: www.atelier-penseelstreekuithoorn.nl

Borus Kinderopvang neemt
naschoolse opvang over
De Hoef - Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt Borus Kinderopvang uit Uithoorn de naschoolse
opvang op RK basisschool Sint Antonius in De Hoef over. Het schoolbestuur heeft hiertoe contact gezocht met Borus Kinderopvang nadat kinderopvangorganisatie De
Klimboom zich had teruggetrokken.
Onno Stokhof, directielid van de Antoniusschool, vertelt: ”Goede naschoolse opvang is voor onze ouders en leerlingen van groot belang.
We zijn met Borus een programma
overeengekomen waarbij onze leerlingen gedurende het gehele jaar op
de schoollocatie worden opgevan-

gen. Dit betekent rust en stabiliteit
voor onze leerlingen en gemak voor
onze ouders. Wij zijn erg blij met de
samenwerking met Borus.”
Borus Kinderopvang is in De Ronde
Venen een bekende aanbieder van
kinderopvang. Zo opent Borus in
september een nieuw kinderdagverblijf in Abcoude. Directeur Stephan
van den Oetelaar: “Wij danken de
ouders en de directie van de Antoniusschool in De Hoef voor het in Borus gestelde vertrouwen. Voor Borus betekent de naschoolse opvang
op de Antoniusschool een prachtige
toevoeging aan haar kinderopvang
aanbod in de regio.

middelde levensduur van de kerkuil
is slechts 3 jaar - 61% komt vroegtijdig om in het verkeer en wordt
gevonden in de bermen van wegen
die door de ingevoerde verschraling
steeds meer soorten muizen herbergen. De meeste broedparen leggen in april en mei eieren. In goede veldmuizenjaren kunnen ze twee,
soms drie, broedsels grootbrengen.
In november kunnen dan nog jongen uitvliegen. De eieren van de
kerkuil zijn glansloos wit en ovaal
van vorm. Ze leggen meestal 4-7 eieren. De broedduur bedraagt 30-40
dagen. Na het leggen van het eerste ei begint het vrouwtje meteen te
broeden Om de twee dagen wordt
een nieuw ei gelegd, zodat het verschil in leeftijd erg groot is. Bij voldoende voedsel komen alle jongen
aan bod. In tijden van schaarste alleen de sterkste.
Jacht
De eerste drie weken worden de
jongen door het vrouwtje gevoerd
met kleine stukken prooi. Daarna
kunnen de jongen de prooi in zijn
geheel doorslikken. Al deze tijd is
het mannetje verantwoordelijk voor
het aanslepen van voedsel. Later
gaat het vrouwtje mee op jacht. Na
8-9 weken zijn de jongen gereed
om te vliegen. Na 3 maanden trekken ze uit het broedterritorium van
hun ouders weg. Deze hele cyclus
kan via een door het IVN geïnstalleerde Webcam op de Zorgboerderij
gevolgd worden.
Het uilenproject kwam mede tot
stand door Piton Consultancy te
Wilnis. E-mail: A.Goedemoed@kpnplanet.nl
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GROOT FEEST
ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van zorgcentrum Zuiderhof

Vorige week dins
dag10 juli was he
t precies 40 jaar
geleden dat Zuid
heus Zuiderhoflie
erhof haar eerste
d gezongen en de
bewoners kon
verwelkomen. Re
schilderijenexpositie werd onth
den voldoende
uld. Vervolgens gi
om
feest te organise
een groot buite
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ren. Na maanden
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ballonnen op te la
van voorbereiding door bewon
ten. Woensdag was
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ging de feestwee
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k afgelopen dinsda
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.
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g van start.
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oners, meilligers een plezier
Vrijdag 6 juli was er
gehad. Donderdagavond een ba
een speciale dienst
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onder leiding vr
van Ds. Aarnoutse
medew
ijwilligers waarbij
en dinsdag 10 juli
Bram Bam velen op erkers en
werd de offi- ris
ciële feestweek ge
gekarikatueerde wijze op papi
opend door een w
er zette en waar de
elkomstwoord de
van Marian Sprech
voetjes van
vloer gingen.
er, directeur van
de zonnehuis- Al
groep Amstelveen
s afsluiting op vrijd
. Herman Schuur
ag de feestavond vo
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an verzorgde ne
een presentatie ov
or de bewors en familie en oo
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w
el en wee van go
Zuiderhof. De pres
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ed verzorgd buffet
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in een boek ko
dat door Marian
Voorafgaand
nden ook zij net al
Sprecher werd ov
s op de medewer
erhandigd aan
mevrouw Verkley
kersavond op
de foto in een lijst
van de cliëntenraa
. Iedereen kan teru
d. Er werd een
gkijken op een
zeer geslaagde wee
k.
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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 mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n 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 bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie op ingezonden
brief over ‘Aanrijding niet
de schuld van Rianne’
Naar aanleiding van de ingezonden brief van de ouders
van Rianne van vorige week,
kunnen wij ons niet inhouden
om hier niet op te reageren.
Door de ingezonden brief van
de ouders, wordt de chauffeur
wel erg duidelijk de schuld in
de schoenen geschoven.
Het is heel makkelijk te zeggen dat de chauffeur haar had
moeten zien aankomen, maar
geldt datzelfde niet voor het
slachtoffer?
Natuurlijk had hij goed moeten
kijken, maar is het ook niet zo
dat je als fietser je op de weg
moet concentreren? Waarom heeft ze dan een telefoon
in haar hand of ze daar nu wel
of niet mee aan het bellen of
sms’en was, die hoort gewoon
in je zak of tas te zitten in het
verkeer!
Niemand kan oordelen over de
situatie als je er niet bij bent
geweest, maar je kunt ons

niet vertellen dat de chauffeur
hiervoor gekozen heeft.
Niet alleen is dit voor de ouders het meest erge wat je
kunt overkomen, maar ook de
chauffeur is voor de rest van
zijn leven getekend en moet
dit maar een plek zien te geven.
We weten dat hij contact heeft
gezocht met de ouders, maar
dat die daar niet op hebben
gereageerd.
Eigenlijk vinden wij het dan
ook heel erg dat je wel de media inschakelt om je ongenoegen naar hem te uiten. In
plaats van zelf contact met
hem op te nemen. Hij kan zich
nu niet verweren. Ook hij had
dit liever niet gehad.
Ook zijn leven staat op zijn kop
en ook hij moet verder hoe
moeilijk ook!
Petra Nijhuis en
Yolande Bakker

Van IBM kantoortoren
naar luxe wooneenheid
Uithoorn - Deze week worden de
voormalige IBM kantoortoren in
Park Krayenhoff na een volledige verbouwing als luxe wooneenheid met drie woonlagen opgeleverd
door UBA-bouw uit Uithoorn.
Maandag jl. waren de algemene
ruimten, waaronder de parkeergarage, bergruimten, dakterras, liftschacht en het trappenhuis klaar
en in de dagen erna wordt het casco van de woonlagen schoon opgeleverd. Die hebben als bestemming ‘luxe appartement’ gekregen.
“Twee appartementen, de bovenste en middelste woonlaag zijn verkocht die in de loop van de komende weken door de bewoners zullen
worden ingericht. Op de benedenste woonlaag, die toch altijd nog op
7 meter hoogte boven het maaiveld
ligt, is een optie genomen”, laat JanPaul Buis van UBA Projectontwikkeling weten. “Het inrichten gebeurt
veelal met hulp van een binnenhuisarchitect. Die zal vorm geven aan
het 200 vierkante meter woonoppervlak rondom de centrale liftschacht
met ingebouwd (nood)trappenhuis.
Want om het geheel zelf te doen is
toch wel een klus. Immers het carrévormige woonoppervlak heeft rondom glas met uitzicht naar de vier

windstreken. Daar zullen tussenwanden moeten worden geplaatst
om kamers te creëren, waar komen
het keukenblok en de sanitaire ruimten? Hoe deel je het in? Om maar
wat te noemen. Maar dat is allemaal
in een plezierig overleg met de eigenaren, architect en UBA-Bouw besproken en wordt in fasen uitgevoerd.” In dat opzicht is men bij UBA
Bouw helemaal meegaand in datgene wat de toekomstige eigenaren
wensen, tenzij het bouwkundig niet
kan of sprake is van een architectonische onmogelijkheid. Aan de andere kant mag het oorspronkelijke
karakter niet verloren gaan en daar
heeft de architect dan weer voor gezorgd. Overigens is het architectenbureau Van Tilburg, Ibelings en Von
Behr uit Rotterdam verantwoordelijk
voor het ontwerp van het appartementencomplex. De ene na de andere woonlaag bekijkend blijken op
de tweede woonlaag de badkamer
en enkele andere sanitaire ruimten
al te zijn ingebouwd. Tevens is de locatie van de keuken zichtbaar. Meer
is er nu nog niet. Om een indruk van
een stukje inrichting te krijgen kan
je dit momenteel alleen via een artist
impression laten zien. Per woonlaag,
komende vanuit de lift, betreedt men
een smalle ruimte – een soort gang,

Kids genieten van leerzame
excursie in het speelbos
Uithoorn - De peuters van peuteropvang BijdeHandjes en kinderdagverblijf Dribbel, de kleuters van Buitenschoolse opvang de Waterratjes
en de Zeesterren, allen van Kinderopvang Solidoe, zijn naar het speelbos geweest voor een heel leerzaam natuuruitje onder leiding van
Bart Koning. De kinderen hebben

met de speciale beestjesvanger gezocht naar allerlei hele kleine kriebelbeestjes in het bos! Bart heeft de
kids heel veel laten zien.
De kinderen hebben erg genoten
van het zoeken naar de hommels,
de grote roze bloemen en de kleine spinnetjes!

waar behalve de voordeur van het
appartement, ook de toegangen tot
de berging en die van de technische ruimte voor het wamtepompsysteem (warmtekoude opslag), water- en elektriciteitsverzorging op uit
komen. Elk appartement heeft zijn
eigen warmtepomp inclusief bodemwarmtewisselaars. Het systeem
zorgt ’s winters voor verwarming en
’s zomers voor koeling. Alle woonlagen zijn voorzien van vloerverwarming en beschikken over kantelramen en (grote) schuiframen. De kubusvormige gevel is opgetrokken uit
aluminium. De raampartijen bestaan
uit zonwerend glas en zijn voorzien
van sunscreens. Aan een kant van
de toren wordt in de groenstrook
nog een extra verharding gerealiseerd. Dit is om verhuisbedrijven de
kans te bieden vanaf die plaats (grote) meubelstukken met een hoogwerker via open ramen op elke
woonlaag te kunnen afleveren. De
liftruimte biedt daartoe namelijk onvoldoende soelaas.
Icoon
Het dakterras, dat ligt op 17 meter hoogte, is keurig in drieën verdeeld. Je kunt er met de lift vanuit
de parkeerkelder en alle drie woonlagen komen. Elke bewoner heeft er

zijn eigen besloten gedeelte inclusief buitenkeuken en berging waarin
o.a. een koelkast kan staan zodat je
hapjes en drankjes bij de hand hebt
en niet telkens naar je appartement
hoeft om wat op te halen als je met
gasten op het terras bent. De gevel
is naar boven toe enigszins ‘doorgetrokken’ bij het terras. Daardoor
zit je er bij mooi weer lekker uit de
wind. Rondom is aan de binnenkant
van de gevel op het terras een stalen buizenstelsel gemonteerd. Dat
dient als geleiding voor het bakje
van de ramenwasser die aan de buitenkant op gezette tijden de ramen
aan de vier zijden schoonhoudt. Het
fraai afgewerkte gebouw kan zonder meer als een icoon in de nieuwe
woonwijk worden gezien. Het voormalige karakteristieke IBM kantoorpand heeft de uitstraling van weleer
behouden, maar kent nu een woonfunctie. Het uitzicht naar alle kanten is zonder meer fantastisch, helemaal vanaf de bovenste woonlaag.
Jan Paul: “Onder de woontoren bevindt zich de parkeerkelder. Die was
er al in de IBM-tijd, maar dat was
de helft van wat hij nu is. Omdat wij
de ruimte te klein vonden is die uitgebreid. Voorts is er een onderheide hellingbaan naar de kelder aangelegd. De bewoners van de appartementen hebben in de kelder ieder de beschikking over drie parkeerplaatsen, in totaal dus negen
plus ieder nog een berging. Dit is de
verdieping ‘min één’, want je zit onder de begane grond. Omdat de toren midden in een waterpartij staat
bevindt de parkeerkelder zich dus
voor de helft onder water. Het bovenste stuk steekt boven water
uit en is van een laag grond voorzien waarop groen is aangeplant
als een soort daktuin. Er omheen is
een fraaie transparante wand met
een toegangsdeur geplaatst die
als afscheiding dient.” De woontoren kent veel veiligheidsvoorzieningen. De parkeerkelder is afgesloten
met een op afstand bestuurbare roldeur. Aan het begin van de helling is
nog een stalen hek aangebracht dat
eerst geopend moet worden om toegang tot de hellingbaan te krijgen.
Voorts kan niet iedereen zo maar
het trappenhuis betreden en/of met
de penthouselift zoals die wordt genoemd, naar boven of beneden. Elke bewoner heeft een sleutel die uitsluitend past in de liftslot schakelaar van zijn eigen verdieping. “En
dan te weten dat de toren in 2003
niet eens in het stedenbouwkundige plan was opgenomen toen UBA
Projectontwikkeling B.V. samen met
Eigen Haard (toen nog Woongroep
Holland. Red.) de IBM-locatie met
de opstallen kocht om dit verder te
ontwikkelen”, vertelt Jan-Paul Buis.
“Ongeveer zeven jaar geleden kwam
de toren in beeld omdat wij meenden dat die toch wel gezichtsbepalend was. Het fundament bleek goed
te zijn en in 2010 is begonnen het
bouwwerk te strippen. Vervolgens is
de toren nieuw opgebouwd om er
een woonfunctie aan te geven. Dat
is nu op details na afgerond. Vanzelfsprekend wordt ook de omgeving, zoals de groenvoorziening, nog
aangepakt. Tevens gaat de geasfalteerde bouwweg naar de liniewoningen er mettertijd uit als daar de
bouwwerkzaamheden zijn afgerond.
Er komt dan een bij de wijk passende bestrating in. Al met al wordt het
dan een prachtige woonlocatie voor
zowel de bewoners van de woontoren als de bewoners van de huizen rondom. Niet alleen de karakteristieke woontoren, maar heel Park
Krayenhoff is voor ons als UBA een
uniek project.”

Leuk poppenkastfeest bij
kinderdagverblijf Solidoe
Uithoorn – De peuters van BijdeHandjes en BijdeVoetjes, de peuteropvang van kinderopvang Solidoe in
Uithoorn, hebben hun jaarlijkse zomerfeest gevierd.
Dit keer werden de kinderen verrast met een leuke poppenkast over

de koning en een hele stoute egel.
Daarna konden de kinderen en ouders genieten van een geheel door
de ouders verzorgde High Tea.
Het was een heel mooie afsluiting
van een leuk ‘schooljaar’.

Cadeaubonnen fancyfair basisschool De Zon goed besteed

Senna wordt vermist!
Regio – Senna, een rood-witte kater, is als vermist opgegeven door
zijn baas.
Het dier heeft korte snorharen en is
1 jaar oud. Senna wordt vermist van-

af de Molenkade in Vinkeveen. Wie
het dier heeft gezien wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Amstel- & Veenlanden
via tel. 0297-343618.

De Kwakel - Tijdens de fancy fair
op basisschool De Zon waren ondere andere 10 cadeaubonnen, elk
voor twee personen, te winnen. Deze cadeaubonnen werden aangeboden door Bloemsierkunst Christa Snoek. Ook de Hoflandschool
uit Mijdrecht kreeg 5 cadeaubonnen voor haar actie ‘Kinderen voor
Kinderen’. Zaterdagmiddag 7 juli konden de prijswinnaars hun cadeaubon inruilen voor een heerlijke
High Tea en een workshop Bloemstuk maken met zelfgeplukte bloemen uit de bloemrijke pluktuin. Het
werd een heel gezellige middag. De
zon scheen ook nog, zodat iedereen
lekker buiten in het zonnetje van de
thee met versgeplukte munt kon
genieten.
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Happen en Trappen bij
badmintonners Kwinkslag

Honkbalteam uit Japan geeft clinic
bij Thamen voor de jeugd!
Uithoorn/De Kwakel - Het Japanse honkbalteam dat op dit moment deelneemt aan de Haarlemse Honkbalweek (van 13 t/m 22 juli) gaf zondag 15 juli een clinic voor
alle Thamen jeugd. Het Japanse
team was zondag een dagje vrij, nadat zij vrijdag al tegen Chinese Taipei en zaterdag tegen de USA hadden mogen spelen, en was het nu

tijd voor een klein beetje ontspanning en training op het complex van
Thamen. De Thamen spelers waren bijzonder onder de indruk van
het team maar ook de Japanse spelers waren heel enthousiast. Na
een goede gezamenlijke warmingup had iedere speler een eigen Japanse speler om mee los te gooien.
Daarna werden de spelers op leef-

Tour de Kwakel:

Kudelstaartse machtsgreep naar de gele trui
De Kwakel - Alleen Marga Kouw
lijkt nog een bedreiging voor Rob
van de Berg en Eric Zethof te vormen als het gaat om de hoogste eer
van het Kwakelse tourspel. Dit trio
heeft een voorsprong van vijf punten genomen op het volledige peloton. Met de nadruk op volledig
omdat, tot grote teleurstelling, in
Frankrijk al heel wat Nederlandse
renners zijn afgestapt. In het Tour-

home houdt men juist vrolijk vol en
de moed erin, met vele goede ‘lapjes’ als gevolg. Zo kruipt de familie
Plasmeijer uit het dal en hebben zij
in de strijd om rode lantaarn Platje Voorn en Martha van Alen in het
vizier. Debutante Martha heeft wel
erg veel pech, vrijdag had ze eindelijk een extra puntje van Goss, maar
later werd deze renner in de uitslag
teruggezet.

Trotse man op vrouw Marga met gele trui

tijd en spelniveau met een aantal
Japanners aan het werk gezet en
kon iedereen gewoon nog even lekker honkballen. Na de clinic was er
natuurlijk de kans op een fotomoment en konden de Thamen spelers allemaal een bal laten signeren
door alle Japanse spelers. De Japanse spelers kregen van de jeugdige spelers allemaal een vaan van

de vereniging. En na nog wat persoonlijke foto’s was het tijd voor een
echte Japanse lunch voor de spelers
van het Japans team. Het was een
mooie ochtend voor alle spelers van
zowel Japans als Thamen die samen
heerlijk hebben kunnen werken. Dit
alles was mogelijk gemaakt door de
behoorlijke groep Japanse leden die
bij Thamen actief zijn.

Weekend
In het tweede tourweekend ging
het Kwakelse klassement volledig
op zijn kop, gele truidrager Vincent
Bartels scoorde slechts 3 punten.

de grootste mazzelaar is nu in bezit
van Marga Kouw die deze week dus
van kleur verschoot. Van ‘de oude
hap’ houdt Jacques van der Hulst
de eer enigszins hoog, Co Vlasman en Frans Kouwenhoven staan
op de nominatie om in de bak van
de waterdragers terecht te komen.
Het slechte weer heeft de deelnemers aan het tourspel geen parten
gespeeld.
Verleden jaar stond in de zelfde
week het oude Tourhome blank, dit
jaar houden de renners hun hoofd
knap boven water in hun nieuwe
gezellige onderkomen. Het raadsel van de hoge score van Do van
Doorn is opgelost. Deze biljarter, 3e
van Nederland, die zich doorgaans
achter zijn keu weet schuil te houden, kon niet voorkomen dat Peter Mayenburg dat niet lukte. Peter
had het briefje van Do ingevuld, later zou Peter zichzelf straffen door
in een etappe nul punten te scoren
en ver weg te zakken in het klassement. Een klassement dat de komende week weer helemaal kan
veranderen en een heel ander Kudelstaartje kan krijgen.

Marga Kouw ging daar met 17 punten er op en er over, zij kwam maar
liefs zes punten los te staan. De gele trui leek vergeven, dagenlang kon
Marga genieten van de aandacht
van het groeiende aantal jonge renners in het Tourhome.
Totdat de coup Kudelstaart werd
gepleegd, in de tijdrit wisten Rob
en Eric de winnaar Wiggins goed
te voorspellen. Daar bleef het niet
bij, ook andere renners vielen op
de goede plaats waardoor ze in
het klassement omhoogschoten.
In Kudelstaart bleef dat niet onopgemerkt, donderdagavond ontving
het Tourhome hoog bezoek uit Kudelstaart. Burgermeester Buskermolen en wethouder Raadschelders
kwamen van de unieke sfeer proeven en dat deden ze in overvloed.
Ploegen
In het ploegenklassement staat
kopvrouw Ria Verhoef nog steeds
haar mannetje. Haar ploeg Kenny
van Hummel staat bovenaan, gelukkig rijdt Kenny als een van de weinige Nederlanders nog in Frankrijk
mee. Zo ook Koen de Kort die in De
Kwakel 2e en Steven Kruyswijk die
3e staat, meedoen in De Kwakel lijkt
een garantie om de Tour in Frankrijk uit te rijden. Van de dames blijft
ook Willy Turk in beeld, zij levert
strijd om de rode trui. Deze trui voor

Zomerrit P.S.V. Troje weer
een gezellig samenzijn
Waverveen - Zondag 15 juli stond
bij Paardensportvereniging Troje in
het teken van de Zomerrit. Alhoewel
het aantal opgaves dit keer mondjesmaat binnenkwam werd er gestart met een leuke groep fanatieke deelnemers. Om 10.00 uur stond
de koffie met wat lekkers klaar in de
kantine van Stal Zadelpret in Waverveen. Dit is hun clublocatie en vanaf hier vertrok de Zomerrit dit keer.
Om 10.30 uur werden de paarden
ingespannen of gezadeld, maar ook
de fietsen van de standaard gehaald
en de skeelers aangetrokken. Het
was een diverse groep mensen die
met zijn allen een leuke tocht door
de omgeving wilden maken, met
welk type vervoersmiddel dan ook!

Lunch
Recreatieplaats ‘De Kandelaar’ was
de plaats waar iedereen rond 13.00
uur aanwezig moest zijn voor de uitgebreide lunch. De route om hier te
komen mocht eenieder zelf bepalen, er konden dus diverse afstanden worden gereden. Er werd gereden langs de Amstel, door De Hoef,
het Woerdense Verlaat of Mijdrecht.
Bij aankomst stond er een heerlijk
portie saté voor iedereen klaar, uiteraard voorzien van salade, stokbrood en kroepoek. Met als toetje
een lekkere zoete pannenkoek. Een
groot aantal leden dat niet met de
rit meereed kwam wel langs voor de
heerlijke lunch, waardoor het gezellig druk was tijdens de picknick. Helaas waren de weergoden iets min-

der gunstig gestemd en barstte er
een flinke regenbui los. Dit mocht
de pret niet drukken en de meegenomen partytent bracht uitkomst.
Na de regenbui werden de paarden weer ingespannen of gezadeld
en werd de route vervolgd naar de
thuisbasis. De zon kwam tijdens het
einde van de rit door zodat uiteindelijk iedereen geheel droog aankwam. Na de paarden verzorgd te
hebben en flink wat eten te hebben gegeven, genoten hun baasjes
nog heerlijk na in het zonnetje op
het terras van de kantine van Stal
Zadelpret.
Ride for the Roses
Op dit moment is P.S.V. Troje druk
bezig met het organiseren van een
nieuwe rit ‘Ride for the Roses’ welke word verreden op zondag 26 augustus. Wellicht klinkt deze naam u
bekend in de oren; ieder jaar wordt
er een fietstocht georganiseerd met
deze naam waarbij er geld wordt
opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Omdat deze fietstocht dit jaar
in Westland plaatsvindt en het niet
mogelijk is om met paarden deel te
nemen wil P.S.V. Troje voorafgaand
aan de jaarlijkse fietsrit een soortgelijke rit organiseren waarbij een
deel van de fietstocht van vorig jaar
wordt gereden. Met als doel: zoveel
mogelijk geld inzamelen voor KWF
Kankerbestrijding, Iedereen kan
aan deze rit deelnemen; koetsiers,
ruiters/amazones maar ook fietsers
en wandelaars.
U hoeft geen lid te zijn van Troje om
hieraan deel te nemen en tijdens de
tocht zal er een lunch worden verzorg. Het is de bedoeling dat u zich
laat sponsoren voor deze rit, daarom is 25,- euro de minimale inleg
om aan deze rit deel te nemen. Uiteraard komt het gehele bedrag dat
er wordt opgehaald ten goede van
het KWF.

Gele trui:
1 Rob vd Berg
2 Eric Zethof
3 Marga Kouw
Rode trui:
1 Rob van de Berg
2 Marga Kouw
3 Joost Kooy
Ploegen:
1 Kenny v Hummel
2 Koen de Kort
3 Steven Kruyswijk

87 pnt
87 pnt
86 pnt
24 pnt
23 pnt
22 pnt
259 pnt
255 pnt
251 pnt

Vinkeveen - Het was weer zo ver.
Het seizoen van BV Kwinkslag werd
afgesloten met het jaarlijkse evenement. Dit jaar was dit Happen en
Trappen hetgeen werd georganiseerd door Corensa Rijders en Marco van Putten. Het zou deze keer
korter zijn dan het afgelopen jaar en
inderdaad dit klopte!! Was het het
afgelopen jaar 51 kilometer, nu was
het 50.5 kilometer!! Erg knap. Buiten een mooie zonnige route had
Corensa ook weer geregeld dat ze
een geweldige stortbui kregen zodat iedereen als een verzopen kat
aankwam. Maar dit mocht de stemming niet drukken. Ook moesten intelligente vragen beantwoord worden zoals: Wat zie je aan de overkant ???? Inderdaad het antwoord
was: De overkant! Het team van Nel

en Betty Kok, Johan Donkervoort en
Gonnie de Jong was als eerste geeindigd. Gefeliciteerd. Daarna was
er een gezellige barbecue waarvoor
diverse leden de heerlijkste gerechten hadden klaargemaakt! Ook was
er de prijsuitreiking van de interne
competitie met als winnaars bij de
dames:
1. Nel Kok en
2. Jolanda Klinkhamer
en bij de heren
1. Leon Bunschoten en
2. Jasper van Peursem.
Kortom: BV Kwinkslag kan weer op
een geslaagd evenement en een
geslaagd jaar terugkijken. Vanaf 23
augustus zal weer gestart worden
met badmintonnen en is iedereen
van harte welkom in De Boei vanaf 20.00 uur.

Inschrijving voor boarding

bedrijven-footbaltoernooi

Uithoorn - Wegens het succes van
vorig jaar, waaraan 27 verschillende bedrijven uit onze regio deelnamen, is er dit jaar weer een nieuwe
editie van het Boarding footbaltoernooi. Dit toernooi is bedoeld om bedrijven uit de regio een sportieve en

gezellige avond te geven, maximaal
kunnen er per evenement 10 teams
deelnemen.
Wilt u deelnemen? Stuur dan snel
een e-mail naar voetbal@amstelhof.
com en u ontvangt een inschrijfformulier.

Honkballers van Thamen
in de middenmoot
Uithoorn/De Kwakel - Nadat afgelopen woensdag wederom de
thuiswedstrijd tegen Double Stars
niet door kon gaan omdat de velden
na alle regen niet bespeelbaar waren, mogen de Thamen spelers nu
even genieten van een korte zomerstop.
Niet zozeer de tegenstanders als het
weer is op dit moment de grootste
spelbreker voor de honkballers van
Thamen dit seizoen. Reeds vijf wedstrijden zijn er dit seizoen al afgelast door de vele regen waarvan er
twee nog opnieuw ingepland moeten worden. Het gaat dus een druk
programma worden voor de Tha-

menheren na de zomerstop. Thamen dat vorige week de woensdagavondwedstrijd tegen Flying Petrels 2 op eenvoudige wijze met 1714 wist te winnen moest in Purmerend op zaterdag het onderspit delven met 12-11. De Thamen spelers
staan nu op de gedeelde 5e plek in
de competitie samen met Amsterdam Pirates en Hoofddorp Pioniers
en hebben nog zeker mogelijkheden om een paar plaatsen te stijgen.
De eerste wedstrijd na de zomerstop
staat gepland op zondag 12 augustus om 14.00 uur uit bij Hoofddorp
Pioniers 3.

Grutto straatracedagen
wederom een groot succes
Mijdrecht - Ook dit jaar was de
Grutto straatraceweek weer een geweldige happening. De race was
door drie buurkinderen georganiseerd. Toppie! De straat werd afgezet en klaargemaakt voor de races.
Een heus rallyparcours werd nagebootst. Maandag begonnen de kinderen met spelletjes, daarna heb-

ben zij tosti’s gegeten en een speurtocht gemaakt, gevolgd door de eerste races met de skelters. Dinsdag
werden er de hele dag races gereden, ingedeeld per leeftijdscategorie, met fietsjes, steps en skelters
(klein en groot) en tussen de races door waren er lekkere broodjes
knakworst! Woensdag eerst weer

spelletjes en een potje bingo, daarna de laatste races. Na de races is
er met z’n allen patat en ijs gegeten. Na afloop was er een prijsuitreiking met echte bekers! 22 kinderen die onwijs genoten hebben, mede door het mooie raceweer.
Kortom: Drie superdagen door en
voor de kinderen rondom de Grutto.
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H. Pothuizen wint Meer
en P. Bosse Grimbergen

AH Jos van den Berg Qui
Vive Open Jeugd Toernooi

Regio - Het afgelopen weekend
is voor de duivenliefhebbers en de
duiven van P.V. Rond de Amstel
een weekend geworden van lang
wachten en korte vluchtjes. Door
de moeilijke weersomstandigheden
was het niet mogelijk de duiven zaterdag te lossen. Aanvankelijk waren de losplaatsen Chimay en Nijvel gepland maar de beide vluchten
werden teruggebracht naar Grimbergen voor de oude duiven en naar
Meer voor de jonge duiven. Voor
de oude duiven was het de laatste
vlucht in een reeks van zes vluchten
voor de Midfond. Deze vlucht werd
gewonnen door Peter Bosse uit Uithoorn, tweede werd Hennie Pothuizen uit Vinkeveen en derde werd
Ron den Boer uit Uithoorn. Martin v.d. Hoort ook uit Uithoorn werd
eerste in de B-poule.
Peter Bosse werd in Rayon F 21 van
1323 duiven en van heel Noord-Holland 46 van 6811 duiven.
Voor Hennie Pothuizen werd het een
zeer goed weekend, door zijn tweede plaats op de Midfondvlucht werd
hij kampioen Midfond en zijn duif
de ‘302’ werd duifkampioen Midfond. Tweede midfondkampioen
werd Hans Half uit Amstelhoek en
derde werd Peter Bosse.
Dat wat nog nooit eerder was gebeurd volgens menig oude duivenrot gebeurde namelijk nu: zaterdagavond pas moesten de jonge duiven
m worden ingekorfd. Vrijdagavond
wist men al dat het zulk slecht weer
zou worden op zaterdag dat de duiven niet gelost konden worden. Dus
zondag werd een drukke dag voor
de duivenliefhebbers van P.V. Rond
de Amstel.

Uithoorn/De Kwakel - Het Albert Heijn Jos van den Berg Qui Vive Open Jeugd Toernooi viert dit
jaar het 25-jarig jubileum! Het toernooi krijgt daarom een extra feestelijk tintje. Alle reden om je snel in te
schrijven als je wilt deelnemen, want
vol is vol. Vier het jubileum mee, het
belooft een sportief spektakel te
worden!
Het toernooi wordt dit jaar gehouden van maandag 27 augustus t/m
zaterdag 1 september op de tennisbanen van Qui Vive in De Kwakel.
Er zal flink worden uitgepakt door
de vrijwilligers van het Open Jeugd
Toernooi om dit toernooi tot een
groot succes te maken. Er zijn de
hele week talrijke activiteiten in de
vorm van onder andere clinics, spelletjes en natuurlijk de bekende tombola. Ook de ouders zullen hierbij
niet worden vergeten, voor hen zal
er dagelijks om 15.00 uur tea-time
worden verzorgd. Daarnaast keert
een aantal activiteiten uit het verleden van het Open Jeugd Toernooi
terug en worden er op de sponsoravond (donderdag 30 augustus) ‘s
avonds wedstrijden gespeeld zodat
de sponsoren ook kunnen genieten
van de sportieve prestaties op het
toernooi.

De jonge duiven werden vanuit
Grimsbergen teruggereden naar
Meer en daar om 10:45 uur gelost.
Bij Hennie Pothuizen uit Vinkeveen
landde de eerste duif om 11:41 uur,
dat betekende dat Hennie de overwinning en de 100 punten pakte. Hennie werd in Rayon F 11 van
2675 duiven en van heel Noord-Holland 12 van 14707 duiven. Op deze vlucht werd Leo v.d. Sluis uit Uithoorn tweede en tevens eerste van
de B-poule. Martin Bosse uit Uithoorn werd derde.
De meest begerenswaardige plaats
bij de jonge duiven is de dertiende
omdat daar een overheerlijke worst
van slager Heemskerk uit Uithoorn
op valt. Dit keer kwam deze toe aan
Leo v.d. Sluis.
Uitslagen op een rij:
Grimbergen
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Ron den Boer, Uithoorn
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
6. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7. Cor van Bemmelen, De Hoef
8. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Meer
1. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Martin Bosse, Uithoorn
4. Peter Bosse, Uithoorn
5. Ron den Boer, Uithoorn
6. Ton Duivenvoorde, De Hoef
7. Cor van Bemmelen, De Hoef
8. Co Oussoren, Vinkeveen
9. Hans Half, Amstelhoek
10. Martin v.d. Hoort, Uithoorn

Uitreiking cadeaus aan
winnaars Intersport DUO
Regio - Vele voetballiefhebbers
hebben meegedaan met de EKprijsvraag van Intersport DUO. Door
het voorspellen van de nieuwe Europees kampioen, 2e plaats en
topscoorder maakten alle deelnemers kans op één van de honderden cadeaubonnen.
Nederland en Duitsland waren volgens de deelnemers de favorieten voor de eindzege en kregen de
meeste stemmen. Toch waren er
voldoende voetbalkenners die de
keuze voor Spanje maakten: ruim
200 deelnemers ontvingen een cadeaubon van 25,00 euro. Slechts
één deelnemer voorspelde zowel 1e

als de 2e plek goed: Erik Woudstra
uit Wilnis ontving een cadeaubon
van 50,00 euro
Dante Rappange uit Amstelveen
en Wesley van Dijk uit Wilnis hadden naast de nummers 1 en 2 ook
de topscoorder goed voorspeld en
hebben inmiddels de 1e prijs; een
cadeaubon van 100,00 euroontvangen.
Daarnaast werd onder alle deelnemers de hoofdprijs: een Apple Ipad
verloot. De gelukkige was René Lek
uit Uithoorn. Hij ontving uit handen
van filiaalmanager Uithoorn, Martijn
van Berkel, een schitterende Ipad.
(zie foto).

Geschiedenis
Voor het eerst in de geschiedenis

van het Albert Heijn Jos van den
Berg Qui Vive Open Jeugd Toernooi is het bovendien mogelijk om
in drie categorieën mee te spelen.
Er mag echter uitsluitend voor drie
categorieën worden ingeschreven
wanneer er geen verhinderingen
zijn. Wanneer je meespeelt in één of
twee categorieën mag je maximaal
twee verhinderingen aangeven.
Ook voor de mini’s is er natuurlijk weer een toernooitje. Op vrijdag 31 augustus vindt het OJT
voor de allerkleinste tennissers onder ons, met of zonder wedstrijdervaring, plaats op de twee minibanen op het park. Dus ben jij tussen de 6 en 10 jaar oud en vind je
het ook heel leuk om eens echte
wedstrijdjes te spelen, meld je dan
aan door een mailtje te sturen naar
ojtmini@quivivetennis.nl. Met hierin je naam, leeftijd, aantal jaar ervaring en het telefoonnummer van je
ouders.
De inschrijving voor het toernooi is
geopend! Maar let op: de inschrijving is maar enkele weken open,
dus wees er snel bij want dit jubileumtoernooi mag je niet missen! Inschrijven kan via www.toernooi.nl.
Voor vragen kan je altijd contact opnemen met de wedstrijdleiding via
ojt@quivivetennis.nl.
Hopelijk tot op het toernooi, dan
maakt Qui Vive er een leuke 25e

Veenlopers actief in Aalsmeer
Regio - Woensdagavond 11 juli
was er weer de baanwedstrijd (elke
tweede woensdag van de maand)
van Atletiekvereniging Aalsmeer,
5 kilometer met elektronische tijdwaarneming. Zo kan je per ronde
zien hoe je race is opgebouwd.
Er waren veel deelnemers die ondanks de stevige wind er flink tegenaan gingen. De Veenlopers liepen goede tijden. De man in vorm
en snelste Veenloper van deze
avond was Jos Bunschoten 20:58
min; Bob Rijlaarsdam - eerste

keer op de baan - 21:55 min; Henny Kooijman – de kilometervreter 21:55 min, Jos Snel – traditioneel in
een mooie - 23:21 min, Hans Leeuwerik – op weg naar een PR op de
baan - 24:23 min en Richard van der
Weij – een première op de baan 24:26 min. Allen werden aangemoedigd door Evelien. Het is fantastisch
mooi om deelte nemen aan deze wedstrijd in een ontspannen en
sportieve sfeer. Een aanrader voor
degenen die eens de snelheid willen testen op de baan.

Thamen softbaldames in
race voor kampioenschap
Uithoorn/De Kwakel - Na een
druk programma de afgelopen 4
weken staat de teller bij de softbaldames inmiddels op 12 gespeelde
wedstrijden en 22 punten.
Helaas waren juist twee thuiswedstrijden de afgelopen twee weken
lastig bij de dames en liepen ze beide keren tegen een gelijkspel aan
tegen Falcons uit Lelystad (9-9) en
DVH uit Amstelveen(4-4). Daarentegen waren de uitwedstrijd bij hetzelfde Falcons (2-9)en de thuiswed-

Sportief wandelen met Jos
Regio - Sportief wandelen is net
weer iets anders als een blokje om
of een tochtje door de natuur. Bij
Spel en Sport De Ronde Venen zijn
er het hele seizoen lessen in Sportief wandelen, en nu ook in de zomer. Jos Kooijman, sportdocente
bij Spel en Sport legt uit: “Bij Sportief wandelen worden je spieren getraind, het houdt je gewrichten soepel en je bouwt je conditie op. Het
maakt je fit. En het is natuurlijk buiten, dat is op zich al prettig. Alleen
bij onweer en ijzel gaan we niet
wandelen, bij ander weer kan het
altijd.” Elke les begint met een warming-up. Dan volgt de looptraining.
Het is belangrijk om eerst je hakken
neer te zetten, waardoor je vanzelf

grotere stappen gaat maken. Een tip
van Jos: “Kijk 5 meter vooruit, dan
loop je stevig en goed rechtop.”
De warming up en de looptraining
duren een kwartiertje en dan wordt
er een route gelopen, met wat oefeningen ertussendoor.
“Het is belangrijk”, aldus Jos, “dat je
je eigen tempo houdt. Het is geen
hardlopen, gewoon wandelen en je
moet niet proberen bij de anderen
te blijven door langzamer of harder
te gaan lopen.”
De deelnemers aan de zomercursus
hebben er zin in. Ook u kunt nog
aansluiten. Elke dinsdag tot en met
begin augustus is er een les Sportief
wandelen, die om 11.00 uur begint
bij Sporthal de Phoenix in Mijdrecht.

Zomerbridge bij De Legmeer
spannend tot de laatste kaart
Uithoorn - Met nog één tafel te
gaan, een riant uitzicht op een prijs
en dan ga je toch nog kopje onder!
Deze ontluistering werd bij Bridgevereniging De Legmeer aangericht
in de B-lijn door Marijcke & Gouke van der Wal. Subliem bieden, onder andere als enige vijf ruiten maken, vooral op Marijcke stond deze keer geen maat met als gevolg
de tweede plaats met 60,71% en
de dikverdiende fles wijn. De tegenpartij droop af met een zeer pover percentage van 14 en lege handen! Zo spannend is het zomerbridge bij Bridgevereniging De Legmeer. De eerste plek was voor Gerard & Els Vermeer met 62,50%, die
waarschijnlijk wat constanter hadden gepresteerd en zo’n apotheose niet nodig hadden. Elly Belderink
& Anne Tolsma kwamen ook prima
voor de dag als derde met 60,42%
en lieten daarmee de anderen van
the best of five, Corrie Olijhoek &
Ria Wezenberg en Klaas Verrips &
Truus Overmars met respectievelijk
55,36 en 54,17%, ruim achter zich.
Ko Bijlsma & Mees van der Roest,
Marianne & Huub Kamp en Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman bleven met 52,38, 51,49 en
51,19% aan de goede kant van de
percentages en zo nog acht paren

voor. In de A- lijn met eveneens 16
paren, een bijzondere prestatie van
Wouda Roos & Gijs de Ruiter, die
maar weer eens langs kwamen en
gelijk eerste werden met 58,63%.
Ze moesten deze plaats wel delen
met Gerda Schavemaker, die eindelijk weer met vaste bridgepartner
Jaap Kenter aan tafel kon en daar
enthousiast van profiteerde. Marja
& Kees Mooij zaten hier maar een
luttele 0,3% achter als derde, waarmee ze hun sterke optreden in deze
zomer voortzetten. Voor Ruud Lesmeister & Cora de Vroom was plek
vier weggelegd met 57,74%, gevolgd
door een ander sterk koppel, Refina van Meygaarden & Toos Koster, die op 55,06% uitkwamen. Wim
Slijkoord & Francis Terra, Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst, Britta & Jan
Bosse en Theo Klijn & Jan de Jong
bleven ook in de vijftig met 53,87, 2 x
52,38 en 52,08%. Weggespoeld van
de camping of het zompige gras en
de druipende bomen zat? Kom u
dan laven aan het zomerbridgen in
sporthal De Scheg.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur voor 5 euro per paar. Inschrijven
per e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, per telefoon (0297)567458
of tussen 19.15 en 19.30 uur aan de
zaal.

strijd tegen TIW-Survivors uit Diemen (11-2) duidelijke overwinningen.
De dames hadden dus een druk
programma en mogen nu even genieten van vakantie en wat rust. Op
woensdag 8 augustus om 20.00
uur moeten de dames namelijk vol
aan de bak tegen medekanshebber Quick uit Amsterdam. Een overwinning tegen Quick zou namelijk
voldoende zijn voor het kampioenschap voor Thamen.

De Amstel sluit seizoen
wel heel feestelijk af
Regio - Nadat een week eerder
een grote groep wedstrijdzwemmers, masters en waterpoloërs zich
voor de vijfde keer tegoed heeft gedaan aan het jaarlijkse Brug-totBrug evenement op de Vinkeveense Plassen met een heerlijke BBQ
ter afsluiting en een groepje fanatieke zwemmers, fietsers en hardlopers heeft meegedaan aan De Hoef
Sportief was het afgelopen donderdag de beurt aan de diplomazwemmers.
Speciaal voor de gelegenheid was
de Stormbaan -ook wel het Piratenschip- uit de kast gehaald en was
het wedstrijdbad van het Veenweidebad omgetoverd tot een waar
pretpark. Nadat alle energie na een
uurtje was verbruikt werd het toch
wel tijd voor een hapje eten en een
slokje drinken. In de tussentijd hadden de vrijwilligers lange tafels gedekt in clubhuis Bubbels en ston-

den bergen pannenkoeken klaar en
stroomde de limonade in de glazen.
Kortom: een heel geslaagde afsluiting van het seizoen.
Op 20 augustus gaat het nieuwe
seizoen weer van start en wel in alle
geledingen; de diplomazwemmers
gaan hard aan het trainen voor de
zwemvaardigheidsdiploma’s
en
brevetten, de Masters hard aan de
slag aan hun conditie en slagen, de
Wedstrijdzwemmers gaan aan het
trainen voor de nieuwe competitie
en de Waterpoloërs gaan zich ook
serieus voorbereiden op datgeen
wat ze te wachten staat.
Geïnteresseerd in alles wat er bij
Zwem- en polovereniging De Amstel na de zomervakantie weer te
doen is? Kom dan vanaf 20 augustus eens lang tijdens de trainingen.
Kun je niet zo lang wachten, surf
dan tijdens de vakantie even langs
op www.zpv-de-amstel.nl.

Open Seniorplustoernooi
trotseert de regen
Mijdrecht - Dat tennissers van 50
plus hun partijtje staan en slaan was
te zien bij het TVM deciBel Open seniorplustoernooi Tennisvereniging
Mijdrecht organiseerde van 9 t/m 11
juli een spannende week niet alleen
de wedstrijden waren dat maar ook
wanneer valt er weer een regenbui.
In het prachtige vernieuwde clubhuis, waar deciBel een gehoortest
had geplaatst en men zelf kon controleren of het gehoor nog in orde
was, werd het toernooi georganiseerd.
Het toernooi dat vorig jaar voor het
eerst werd gehouden als proef buiten het hoofdtoernooi overtrof het
aantal inschrijvingen, zodat toernooileider Jan van Bodegom een
– qua sterkte- interessant deelnemersveld kon opstellen in de categorieën 6, 7 en 8 Tot woensdag konden de partijen tussen de regenbuien door worden gespeeld, daarna gingen veel wedstrijden naar de
hal. Vrijdag de finaledag eveneens 4
partijen naar de hal, maar de prestaties waren er niet minder om.

Eerste prijzen :
Dames dubbel
8 Lia Bon en Ineke Koek
Heren dubbel
8 Jaap Lodder en Roel Sterenborg
Gemengd dubbel
8 Jaap Lodder en Ineke Schiphorst
Dames dubbel
7 Nienke Hesselink en
Lenny van Diemen
Heren dubbel
7 Kees van Diemen en
Pieter van Diemen
Gemengd dubbel
7 Gerard van Dam en
Nella Rijskamp
Gemengd dubbel
6 Kitty Koek en Aad Reurings
De prijsuitreiking werd ondersteund
door de voorzitter van TVM, Richard
van der Sluijs, die aangaf, dat dit
succesvolle toernooi zeker volgend
jaar weer op de toernooikalender
zal prijken. Het toernooi besloot met
een heerlijke barbecue verzorgd
door´ De Meijert” en een verloting
met leuke prijzen.
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Piraten- en prinsessenfeest bij Berend Botje

Zaterdag vanaf 14.30 uur:

Veiling groenten en bloemen
in Museum De Ronde Venen
Vinkeveen - Ervaar de weekendbeleving in Museum De Ronde Venen
en neem aanstaande zaterdagmiddag 21 juli vanaf 14.30 uur plaats in
de originele veilingbankjes van de
kleinste vaarveiling van Nederland.
Ondervind de spanning als de wijzer
van de authentieke klok begint te
draaien en houd de handen aan de
knop. Druk je als eerste: dan is het
product voor jou! De veilingwaar,
verse groente en bloemen, wordt
aangeboden door lokale tuinders.
De Groente- en Fruitveiling heeft
van 1917 tot 1980 een belangrijke
rol gespeeld in het leven van de bewoners uit de regio. Hier werden de
producten van tuinders uit de omgeving geveild. De geschiedenis van
deze veiling ontdek je in de expositie van Museum De Ronde Venen.
Ook nu zijn diverse lokale tuinderijen leverancier van de verse groente
en bloemen voor deze veiling, maar
dit keer zonder winstoogmerk. De
opbrengst komt namelijk geheel ten
goede aan het goede doel: het be-

houd van Museum De Ronde Venen. Speciaal voor deze gelegenheid is tuinder en oud-bestuurslid van de veiling Toon Bunschoten aangesteld als veilingmeester.
Op professionele wijze brengt hij de
goederen aan de man. De veiling is
een ware beleving voor jong en oud!
Ontdek de geschiedenis achter
de veiling in de tijdelijke expositie
‘Vinkeveense Vaarveiling’. Het hele weekend staan de medewerkers
van Museum De Ronde Venen voor
je klaar om je rond te leiden, meer
informatie te geven en je vragen te
beantwoorden.
Tot en met 31 augustus aanstaande:
“Vinkeveense Vaarveiling. De kleinste veiling van Nederland 19171980”
Museum De Ronde Venen is gevestigd aan de Herenweg 240. Tel.
(0297)262223, e-mail:info@museumderondevenen.nl
Het museum is geopend van april
t/m oktober op woensdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur.

PostNL Business Point bij
‘Van Hilten Alles voor Kantoor’
Uithoorn - ‘Van Hilten Alles voor
kantoor’ aan de Wilhelminakade 4143 is gisteren, dinsdag 17 juli, een
echt ‘Business Point’ geworden.
Naast alles wat u er vindt op het gebied van kantooruitrusting en -inrichting, kantoor- en schrijfbehoeften, alsook boeken en wenskaarten, is er een nieuwe faciliteit in de
winkel bij gekomen. Namelijk een
PostNL Business Point vestiging
voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Iedereen die zijn postzaken wil regelen, kan dat vanaf heden doen in de winkel bij Van Hilten.
Ook postbushouders zijn hier dan
aan het juiste adres. Want de meer
dan 250 postbussen die jarenlang in
de vestiging van PostNL (het vroegere TNT) aan de Nijverheidsweg/
hoek Industrieweg hun plaats hadden, zijn verhuisd naar de nieuwe

Uithoorn - Op woensdag was er
bij peuteropvang Berend Botje eenzomerfeest. Ondanks dat het weer
niet meewerkte, lieten alle piraten
en prinsessen zich er niet van weerhouden om toch te komen. De kinderen zagen er prachtig uit. Ouders
hadden allemaal hun best gedaan
om hun kind om te toveren in een
stoere piraat of een prachtige prinses. Bij binnenkomst moesten sommige kinderen twee keer kijken,
want waar waren de juffen nou toch
gebleven? Ook zij waren verkleed.
Juf Suzanne en juf Alma droegen

allebei een piratenpak. Onder begeleiding van ouders konden de kinderen de hele ochtend allerlei activiteiten doen: schminken, tattoo
’s plakken, blikken gooien, zaklopen, eendjes hengelen, haaien happen enz.
In de groep stond een piratenboot
en het klimhuis was omgetoverd tot
een kasteel. De kinderen mochten
bij een van beide op de foto en kregen deze later in de week mee als
aandenken.
Het feest werd afgesloten met pannenkoeken en een ijsje.

NL balie hebben we een stuk intern
moeten verbouwen en aanpassen.
Dat is prima gegaan. Tenslotte hebben we ook nog de eerste verdieping waar wij ruimte hebben om in
te schikken. Maar die etage is voornamelijk bedoeld voor de presentatie van kantoorinrichting, zoals meubels, stoelen, kasten en kantoormachines, waaronder printers, papiervernietigers, inbindmachines enz.”
Parkeren ‘achterom’
Rolf van der Schinkel is bij Van Hilten de aangewezen man voor de
projecten. “Wij hebben veel bedrijven binnen en buiten de regio als
klant waarvoor wij de inrichting voor
kantoor, kantine, doktersruimte en
wachtkamer hebben verzorgd. Het
Gezondheidscentrum in Uithoorn is
daar een voorbeeld van en recente-

Groep 8 Toermalijn
vertrekt met ‘De trein’

Leerlingen van Toermalijn
houden van Holland
Uithoorn - Traditioneel viert obs
Toermalijn ieder jaar een eindejaarsfeest. Na een jaar hard werken was het donderdag 12 juli de
dag om het schooljaar feestelijk af
te sluiten. De werkgroep had voor
deze feestelijke dag het thema ‘Ik
hou van Holland’ bedacht. De kinderen kwamen in ‘Hollandse’ kleding op school. Zo net na de Europese kampioenschappen voetbal
had eenieder nog wel een oranje
t-shirt of iets dergelijks in huis. De
ochtend begon met een voorstelling
voor de groepen 1, 2 en 3. De voorstelling werd verzorgd door Matthijs
Vlaardingerbroek en Henkie’s kindertheater. Matthijs treedt op met
zijn kindertheater op basisscholen
door het hele land. Hij verzorgt zijn
voorstellingen samen met zijn buikspreekpop Henkie, waarnaar het
kindertheater vernoemd is. Tijdens
de voorstelling maakte hij naast de
buikspreekpop Henkie ook gebruik
van andere poppen, verfkwasten,
verhalen en goocheltrucs. Tijdens
de voorstelling werd er veel gebruik gemaakt van de hulp van het
publiek. Voor de groepen 4,5 en 6

startte de ochtend met Oudhollandse spelletjes. In de gymzaal van de
brede school waren twaalf activiteiten opgesteld. De spelletjes waren
o.a. zaklopen, sjoelen, stokken vangen, spijkerpoepen, verschillende
estafetten, koekhappen, ringgooien
enz. Zelfs de kleedruimten waren in
gebruik genomen voor de spelletjes
waar water aan te pas kwam zoals
de waterestafette en voor het penaltyschieten. Deze activiteiten hadden buiten moeten plaatsvinden,
maar vanwege het slechte weer was
met enig creatief denkwerk voor deze oplossing gekozen. Na een pauze rond tien uur werden de kinderen
van de groepen 1 t/m 3 door leerlingen van de groepen 7 en 8 opgehaald om de Oudhollandse spelletjes te spelen. De overige groepen
gingen naar de voorstelling kijken.
Na een heel gezellige ochtend werd
er ’s middags naar films gekeken.
In een aantal lokalen werden films
vertoond waarop de kinderen konden inschrijven. De kleuters hadden
speelgoedmiddag en voor hen werd
de middag afgesloten met een film
van kabouter Plop.

locatie bij Van Hilten. Dat alles heeft
zo z’n voordelen. Postbushouders
kunnen nu op alle werkdagen van
’s morgens 08.00 uur tot ’s avonds
18.30 uur (zonder tussensluiting)
terecht voor hun post en op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur. Langere
openingstijden dus. Tevens kunnen
zij aan de PostNL balie terecht voor
het afgeven en ophalen van pakketpost, kopen van postzegels, overschrijven van kentekens, brieven en
pakketten naar binnen- en buitenland sturen, cadeaubonnen en beltegoed kopen, een (eigen) postbus
openen mocht men die nog niet
hebben, enzovoort. Daarnaast kunnen zakelijke klanten meteen indrukken opdoen van wat Van Hilten
nog meer te bieden heeft aan onder meer kantoorbehoeften en kantoorinrichting. Meteen ‘boodschappen doen’ voor kantoor als je er toch
bent om je post te halen of een cadeautje (boek) kopen voor een jarige collega, gaat in één moeite door.
Om maar wat te noemen.
“Eigenlijk is het postkantoor, zoals
je dat zo kunt noemen, bijna op het
oude honk teruggekeerd, want het
zat hier vroeger vlak om de hoek in
de Stationsstraat”, laat Wouter van
Hilten weten. “Om plaats in te ruimen voor de postbussen en de Post-

lijk hebben wij dat bijvoorbeeld ook
gedaan voor het pand van Sony Music op het Mediapark in Hilversum.
Momenteel zijn wij bijvoorbeeld
weer bezig met een gezondheidscentrum in Amstelveen en Amsterdam. Onze insteek is een goede en
langdurige relatie met onze klanten aan te gaan. Wij doen alles met
onze eigen mensen. Dat waarborgt
de kwaliteit van leveren en inrichten. En wat meer is: voor elk budget hebben wij een passende oplossing!” Wouter: “De toenemende aandacht van klanten voor onze winkel heeft tot gevolg dat parkeerplaatsen voor de deur vaak bezet zijn. Dat is een bekend gegeven.
Klanten voor de winkel en de PostNL balie, maar ook de postbushouders, kunnen dan gebruik maken
van de parkeerplaatsen op ons eigen terrein achter het winkelpand.
Kwestie vanaf de Wilhelminakade
de onderdoorgang naast ons pand
inrijden en rechtsaf slaan.
Achter ons pand is parkeerruimte.
Van daar af kan men aan de andere kant van het pand het steegje inlopen naar de voorkant van de winkel en terug. Probleem opgelost! Iedereen is van harte welkom van onze nieuwe faciliteit gebruik te komen maken.”

Uithoorn – Maandag 16 juli jl. hebben de leerlingen van groep 8 van
obs Toermalijn met veel enthousiasme hun afscheidsmusical “De trein
… Mis hem niet!” opgevoerd.
Op het grote podium in de gymnastiekzalen van de brede school Legmeer lieten zij hun acteer- en zangtalent zien aan ouders en andere familieleden.
De trein van Amsterdam naar Marseille gaat bijna vertrekken. Een
aantal opvallende reizigers stapt
in, zoals de Italiaanse mama Baretti met haar zoon Stephan die speciaal voor deze reis zijn liefje achterlaat. En de Arabische Demi en Lena Salaam met hun lastige en verwende kinderen en beveiligers. Iedereen bewondert de schitterende
diamant die Lena van haar man gekregen heeft: hij moet wel een fortuin waard zijn! Het bonte gezelschap aan reizigers bestaat verder
uit een schrijver, studenten, een fotograaf en muzikanten. Natuurlijk
stapt er ook genoeg personeel in,

waaronder Anouk, de kok die niet
kan koken! De trein vertrekt, maar
bij de eerste de beste tunnel gebeurt er iets verschrikkelijks: als de
trein de tunnel uitkomt, is de diamant verdwenen, gestolen! Op het
volgende station staan de ‘special
agents’ al klaar om de zaak te onderzoeken. Zij ontdekken van alles:
zo blijkt de conducteur een duister
geheim te hebben, is de kruier niet
helemaal eerlijk en ook de Italiaanse mama doet zich een ietsepietsie
anders voor dan ze is. En waar is de
diamant?
Deze musical was voor groep 8 van
Toermalijn het recept voor een geslaagd afscheid.
Na het overhandigen van het getuigschrift, rapport en enkele cadeaus aan de kinderen was het tijd
voor de disco.
De ouders, opa’s en oma’s en andere aanwezigen konden onder het
genot van een hapje en een drankje in de eigen school nog wat napraten.

Rock-‘n-roll in Bar het Fort
De Kwakel - Aanstaande zaterdagavond 21 juli speelt rock- en soulband WD-41 in Bar het Fort. De
band speelt een prettige mix van
bekende en minder bekende rock-,
funk- en soulnummers. WD-41 bestaat uit twee zangeressen, twee
saxofonisten, toetsen, gitaar, bas en

IVN brengt het zonnetje bij
bewoners Gerardus Majella
Mijdrecht - Regen, regen, regen.
Dus haalden de vrijwilligers van het
IVN de zomer maar naar binnen
voor de bewoners van verzorgingstehuis Gerardus Majella in de vorm
van foto’s van de mooiste plekjes: het bos, de zonnestralen door
de bomen, bloemen in de mooiste
kleuren en prachtige vlinders, vakantiehuizen, wandelende mensen,
de bergen. Na het bekijken van de
mooie plaatjes en foto’s was het tijd

om wat te gaan doen. Van fruit een
heerlijke fruitsalade maken. Iedere
bewoner kreeg een snijplankje en
fruit en toog aan het werk. Banaan,
appels, meloen, sinaasappels, kiwi’s,
peer, nectarines, druiven, aardbeien en vervolgens alles in de bowlschaal. Een mevrouw mengde alles door elkaar. Het rook lekker en
het zag er heerlijk uit. De schaaltjes
werden volgeschept en door iedereen heerlijk van gesmuld.

drums. Voor wie de zaterdagavond
swingend, of alleen gezellig luisterend wil doorbrengen een aanrader.
De toegang is gratis! Bar het Fort is
gevestigd in een fort behorend tot
de Stelling van Amsterdam. Adres:
Het Fort 55, De Kwakel. Aanvang:
20.00 uur.

