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Klassieke week 34
in Studio Rotschild

MASTERCLASS, CONCERT:
KASSAI ISTVAN (piano) en Greetje de Haan (sopraan)

Dagelijks 19-23 aug. 14.30-17.30 uur
Concert 23 aug. 19.30 uur

Deelnemers, toehoorders, publiek
(resp. r35/r10/r25) site:greetjedehaan.nl

Deelname aanmelden:
gretele.rotschild@gmail.com
Tel.06-20743560/06-55324463

Welkom
Bozenhoven 128a

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

Tankstation 
Zijdelwaard gaat 
door met
Met ingang van 
1 juni 2013

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

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

ATAG Zonsysteem
Een ATAG zonsysteem is altijd een goede investering. En 

nu wordt deze investering extra aantrekkelijk gemaakt! Bij  

aankoop van een ATAG zonsysteem in combinatie met een 

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

Actieperiode: 1 mei - 31 augustus 2013. 

Meer weten?

023-5286802
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Een ATAG zonneboilersysteem is altijd 
een goede investering. En nu wordt 
deze investering extra aantrekkelijk 
gemaakt! Bij aankoop van een ATAG 
zonneboiler systeem in combinatie 
met een ATAG cv-ketel ontvangt u een 
korting van €250,-!
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De Ronde Venen - Hoewel de pro-
vincie de media telkens voorziet van 
keurige data en overzichtskaartjes 
die betrekking hebben op de werk-
zaamheden aan de renovatie van de 
N201 tussen Vinkeveen en Amstel-
hoek, is de realiteit soms (een beet-
je) anders. In dit geval met prettige 
gevolgen voor de weggebruiker. 

Mede door de gunstige (droge) 
weersomstandigheden loopt de we-
genbouwer zo te zien voor op sche-
ma. Waar bijvoorbeeld het voorne-
men is om van 12 tot 16 augustus 
het wegvak vanaf de kruising met 
de Veenweg tot aan die met Hof-
land aan te pakken en vervolgens te 
asfalteren, ziet het er naar uit dat dit 
eerder klaar zal zijn. Tot 16 augus-
tus kon men gebruikmaken van de 
kruising bij Hofl and zo stond aan-
gegeven, maar zondag 11 augus-
tus jl. bleek het kruispunt Hofl and 
en een deel van de weg tot voor-

bij restaurant Le Virage al voor een 
deel te zijn uitgegraven (zie boven-
staande  foto). Het verkeer werd via 
verkeersregelaars over een rijstrook 
aan de zijkant omgeleid. Komende 
vanuit Uithoorn richting Mijdrecht 
werd en wordt men al via borden 
omgeleid naar de Ringdijk Twee-
de Bedijking, de A.C. Verhoefweg 
met zijn onoverzichtelijke twee chi-
canes, Dukaton en verder. Via deze 
route is het ook vanuit Mijdrecht bij 
voorbaat gewenst om al vóór 16 au-
gustus meteen maar van deze om-
leiding gebruik te maken wie voor 
de richting Uithoorn kiest. Er be-
staat gerede kans dat het kruispunt 
deze week al helemaal op de schop 
is. De omleiding zal zijn beslag krij-
gen tot 2 september a.s. Wat dat 
betreft zijn beide omleidingsroutes 
op de kaartjes die u elders in de-
ze krant aantreft juist weergegeven. 
Een wegwerker en een verkeersre-
gelaar gaven zondag jl. aan dat men 

inderdaad vooruitloopt op het sche-
ma. Als dat zo blijft kan het ook best 
eens zo zijn dat het laatste deel van 
het wegonderhoud – van het Shell 
benzinestation tot en met de krui-
sing bij de Tienboerenweg - ook al 
eerder klaar is dan de planning aan-
geeft. Dat laatste ‘traject’ staat over-
eenkomstig de gegevens van de 
Provincie gepland van 26 augus-
tus tot en met 2 september. Op de 
laatstgenoemde datum moeten alle 
werkzaamheden zijn afgerond. Een 
prettig vooruitzicht voor weggebrui-
kers van deze enorme drukke Pro-
vinciale weg. Nu nog het aquaduct... 

Rest de aanleg van een parallel-
weg naast de N201 vanaf de krui-
sing met de N212 bij Waverveen 
tot aan de kruising met de Veen-
weg. Dat werk staat op de nomina-
tie tot 30 juni 2014. Maar daar heeft 
het verkeer op de N201 geen hinder 
(meer) van.

Wegenbouwer van N201 
loopt voor op de planning

Uithoorn - Voor menigeen is het nu 
nog volop vakantie, maar het einde 
komt al weer in zicht. Ook de bouw-
vak maakt zich weer op om aan de 
slag te gaan. Waar de herinrichting 
van de Amsterdamseweg met de 
bijbehorende kruispunten al meer 
dan een jaar aan de gang is, sluiten 
de werkzaamheden die betrekking 
hebben op de Prins Bernhardlaan, 
de Thamerlaan en de onderdoor-
gang van de busbaan zich de eerst-
volgende maanden daarbij aan. Als 
er tenminste geen bezwaarschriften 
tegen het gewijzigde bestemmings-
plan, dat tot 29 augustus ter inza-
ge ligt, worden ingediend. Op dat 
moment pas kan formeel de omge-
vingsvergunning voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden worden af-
gegeven. De herinrichting betekent 
de nodige overlast voor het verkeer 
wat vanuit het centrum van Uit-
hoorn via het Amstelplein vice versa 

naar het Industriegebied Noord en 
de N201 wil. Nu nog kan dat via het 
Thamerlint, de Stationsstraat onder 
het Piet de Kruijf viaduct door en 
verder langs de Amstel, de Molen-
laan en het noordelijkste deel van 
de Amsterdamse weg. Maar ook dat 
is op (korte?) termijn voorlopig niet 
meer mogelijk, althans zodra een of 
beide lanen van het Thamerlint en 
het kruispunt bij de Stationsstraat 
opgebroken gaan worden.

’Vanaf 1 september wordt begon-
nen met de werkzaamheden die be-
trekking hebben op de onderdoor-
gang bij de busbaan. Bij de Petrus 
Steenkampweg wordt ter hoogte 
daarvan in de bocht al sinds juli ge-
werkt in opdracht van netbeheer-
ders. Dat betreft voornamelijk het 
verleggen van kabels en leidingen. 
Vervolgens wordt er in fasen verder 
gewerkt. De fasering en de daarbij 

behorende data wanneer een vol-
gend gedeelte wordt aangepakt, 
zijn nog niet defi nitief. Dat wordt op 
dit moment met de aannemer(s) af-
gestemd. Dat geldt ook voor werk-
zaamheden die betrekking hebben 
op de Thamerlaan en de Pr. Bern-
hardlaan,’ zo laat de gemeente we-
ten, waarmee dus niemand iets wij-
zer is geworden. Ook op onze vraag 
hoe men de omleidingen voor het 
verkeer voor ogen ziet als een of 
beide lanen worden afgesloten zo-
dra de werkzaamheden daar van 
start gaan, kon geen antwoord wor-
den gegeven. Men kan zich ech-
ter voorstellen dat zodra de zaken 
op de schop gaan het voor het ver-
keer een tijd lang passen en meten 
wordt en dat er zeker een of meer 
omleidingsroutes zullen worden in-
gesteld.

Lees verder elders in deze krant

Wanneer gaat het 
Thamerlint op de schop?

Er is nog geen tijdstip bekend waarop de werkzaamheden aan het Thamerlint zullen aanvangen

Regio - Rond de honderd kinde-
ren bezochten de Kinderkermis van 
Buurtbeheer Zijdelwaard in Uit-
hoorn. Zij vermaakten zich met di-
verse spelletjes en probeerden de 
rodeostier te temmen. Het bleef de 
hele middag gezellig druk.

Buurtbeheer Zijdelwaard organi-
seerde afgelopen vrijdag een Kin-
derkermis bij wijkcentrum ’t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendel-
laan. In totaal kwamen hier zo te-
gen de honderd kinderen uit Zijdel-
waard en de Europarei op af. Van-
af twee uur stonden de eersten al in 
de rij voor het touwtje trekken. Hier-
mee kon iedereen een leuk prijs-
je winnen. Ook de rodeostier had 
niet over gebrek aan belangstelling 
te klagen. Veel kinderen probeer-
den hem te temmen, maar iedereen 
eindigde toch naast de stier. Voor 

de suikerspin stond ook regelma-
tig een rij wachtenden. Tussendoor 
vermaakten de kermisbezoekers 
zich in de klimboom of op het klei-
ne springkussen. Het boogschie-
ten en het honkballen waren meer 
voor de geoefenden. Weinig kin-
deren slaagden erin hiermee pun-
ten te verzamelen. Helemaal moei-
lijk bleek de elektrische spiraal. Nie-
mand haalde het eind. Het stalle-
tje met drinken werd drukbezocht, 
want het was warm.
In de loop van de middag kwamen 
steeds meer ouders een kijkje ne-
men en ook zij genoten van het ple-
zier dat de kinderen hadden. Rond 
vier uur ging de snoepjespot open 
en daarvoor lieten de kinderen al 
het andere links liggen. Om vijf uur 
was het feest ten einde en vertrok-
ken ze, maar ook de organisatoren, 
tevreden en blij naar huis.

Kinderkermis drukbezocht



Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON
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14 AUGUSTUS 2013

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020
Tijdelijk: 
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, 

Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-
513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noord-
vleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp, 
Beroepsperiode vanaf 19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013. Inlichtingen 
bij Ruimtelijke ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Dorpscentrum en vaststelling Beeld-
kwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade. Beroepsperiode 19 
juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, 
A. Stevens, 0297-513111

- Publicatie wijzigingen Keurbesluit vrijstellingen en Beleidsregels Keurvergun-
ningen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ter inzage 25 juli 2013 tot en 
met 4 september 2013. Inlichtingen bij: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 
Evelien van Assenbergh, evelien.van.assenberqh@waternet.nl, tel. 0900-9394

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepspe-
riode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruim-
telijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Zijdelwaardplein. Beroepsperiode van 
19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikke-
ling, A. Stevens, 0297-513111

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Con-
tactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111

- Onttrekken van weg aan openbaarheid. Ter inzage van 18 juli t/m 28 septem-
ber 2013. Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111

- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein, 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen 
Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot en 
met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297-
513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Kwakelsepad 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een 

middenspanningskabel. Ontvangen 25 juli 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van rolbanen 

Winkelcentrum Amstelplein. Ontvangen 1 augustus 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Thamerdal
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan/Prins Bernardlaan, omgevingsver-

gunning voor het verdiepen van een viaduct onder de bestaande busbaan. Be-
zwaar: t/m 30 augustus 2013.

- Stationsstraat, omgevingsvergunning voor het verplanten van een Rode Beuk 
van de Stationsstraat naar de rotonde Amsterdamseweg/Wiegerbruinlaan. Be-
zwaar: t/m 10 september 2013.

- Thamerlaan, vergunning kabels & leidingen voor het uitbreiden van het LS-net 
in verband met reconstructie van de Thamerlaan. Bezwaar t/m 11 september.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 60, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 16 september 2013.
- Arthur van Schendellaan 59, Verklaring van geen bezwaar aan Buurtbeheer 

Zijdelwaard voor het organiseren van een activiteitenmiddag voor de jeugd op 
2 en 9 augustus 2013 van 13.00 tot 17.00 uur.

De Kwakel
- Kwakelsepad 5, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een midden-

spanningskabel. Bezwaar: t/m 20 september 2013
Dorpscentrum
- Amstelstraat 2, Vergunning aan de heer Koudijs voor het plaatsen van een af-

valcontainer op de openbare weg van 12 t/m 19 augustus 2013. Bezwaar t/m 
20 september 2013

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020
Gelet op de verplichtingen in de Wet milieubeheer en de hier uit voortvloeiende 
beleidsvrijheid voor de invulling van de zorgplichten voor afval, heeft de gemeen-
teraad van Uithoorn op 30 mei 2013 onder nummer RV13.31 (S1/P5) besloten:
1.  Het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020 vast te stellen.
2.  De structurele communicatie met een begroot bedrag van € 25.000 te schrap-

pen en daarvoor in de plaats incidentele communicatie te voeren op de mo-
menten dat er iets wijzigt in de afvalinzameling.

3.  De werkelijke vaststelling van de afvalstoffenheffi ng te betrekken bij het opstel-
len van de begroting (paragraaf lokale heffi ngen).

Het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 is permanent in te zien bij de receptie 
van het gemeentehuis en is binnenkort te zien op de regelingenbank van de ge-
meente Uithoorn http://uithoorn.regelingenbank.nl

 AANWIJZINGSBESLUITEN GASMETINGEN 
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft op 29 juli 2013 
besloten twee medewerkers van de afdeling Leefomgeving, heren Schramm en 
Van der Werf, aan te wijzen als ambtenaar belast met het uitvoeren van gasme-
tingen specifi ek in riool en waterzuiveringsinstallaties, conform geldende nationa-
le regelgeving, normeringen en richtlijnen. Zij zijn hiertoe gecertifi ceerd en in staat 
om naar gassen te meten en (besloten) ruimten vrij te geven.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op tel. 0297-513231. 
Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het 
aanvragen van spreektijd.

Maandag 19 augustus 2013 opent de 
Internationale Taalklas Uithoorn haar 
deuren. Ria Zijlstra, wethouder on-
derwijs, geeft om 08.15 uur het start-
sein. De klas is bedoeld voor nieuw-
komers tussen de 6 en 12 jaar, die de 
Nederlandse taal nog niet of onvol-
doende beheersen. In een klas van 
maximaal 10 leerlingen leren de kin-
deren, samen met andere kinderen 
van allerlei nationaliteiten, de basis 
van de Nederlandse taal. Het is een 
intensief programma dat bestaat uit 
met name woordenschat, maar ook 
lezen, schrijven, rekenen, spelling en 
wereldoriëntatie. Verder wordt er ge-
werkt met specialistische methodes. 
In gemiddeld één jaar moeten de 
leerlingen de Nederlandse taal vol-
doende beheersen om hun school-
opleiding te kunnen voortzetten in het 
reguliere basisonderwijs, bij voorkeur 
in de eigen (woon)wijk.
De ITK-Uithoorn is een gezamenlijk 
initiatief van alle basisscholen in Uit-
hoorn en de gemeente Uithoorn. De 

klas wordt gevestigd in een lokaal 
van Basisschool de Regenboog in 
Uithoorn. 

Waarom een ITK-Uithoorn? 
Met enige regelmaat worden op de 
Uithoornse basisscholen kinderen 
aangemeld die rechtstreeks uit het 
buitenland komen. Dit kunnen kinde-
ren zijn van buitenlandse arbeiders, 
vluchtelingen maar ook van kennis-
migranten of adoptiekinderen. Het 
is belangrijk voor deze kinderen dat 
ze zo snel mogelijk de Nederlandse 
taal vlot en vloeiend leren spreken, 
lezen en ook schrijven. Dat kan het 
beste gebeuren in een kleine, apar-
te groep leerlingen die een hele week 
(Nederlandse) les krijgen. Uithoorn 
sluit hierbij aan bij een landelijke ont-
wikkeling. Er is gekozen voor de leer-
lingen van de groepen 3 t/m 8 om-
dat de jongere kinderen in de kleu-
tergroepen al door de VVE-program-
ma’s (Vroeg- en Voorschoolse Edu-
catie) worden “bediend”. 

Uithoorn krijgt Internationale 
Taalklas (ITK-UIthoorn)

In de zomerperiode vindt groot on-
derhoud plaats aan de N201 tussen 
Amstelhoek (Tienboerenweg) en Vin-
keveen (Herenweg) in opdracht van 
de provincie Utrecht. Deze werk-
zaamheden kunnen van invloed zijn 
op verkeer van en naar Uithoorn.
Het groot onderhoud gaat over het 
vervangen van de deklaag, inclusief 
een gedeelte van de onderliggende 
constructie. De werkzaamheden vin-
den in fases plaats waarbij steeds 
een ander weggedeelte op de schop 
gaat en wordt afgesloten om het werk 
te kunnen uitvoeren. 

Afsluiting gedeelte Veenweg tot 
Hofl and inclusief kruispunt 
Veenweg
Van 9 augustus 20.00 uur tot 16 au-
gustus 20.00 uur zijn het kruispunt 
N201 - Veenweg en het gedeelte van 

de N201 tussen de Veenweg en Hof-
land afgesloten. Ook in deze fase 
van het groot onderhoud worden in 
opdracht van de provincie Utrecht op 
strategische locaties verkeersrege-
laars ingezet om het lokale verkeer 
in goede banen te leiden en in ge-
val van calamiteiten de hulpdiensten 
vrije doorgang te verlenen. Speciale 
aandacht is er voor de kruising Rond-
weg – Industrieweg – Stationsweg in 
Mijdrecht. Meer informatie op www.
uithoorn.nl

Meer informatie en kaartjes 
omleidingsroutes
Op onze website www.uithoorn.nl 
vindt u een overzicht van alle werk-
zaamheden, kaartjes voor omlei-
dingsroutes en links naar de websi-
tes en twitteradressen van de provin-
cie en omliggende gemeenten.

Voortgang groot onderhoud 
N201 tussen Amstelhoek en 
Vinkeveen Wat vindt u van de speelplekken in Uithoorn en De Kwakel? 

Vul de enquête in op www.uithoorn.nl

In Uithoorn is tussen 2008 en 2012 het speelbeleidsplan uitgevoerd. In 
de zes buurten zijn nu volop speelplekken te vinden. Ook zijn er twee 
natuurlijke speelplekken aangelegd waarbij spelen en leren over de na-
tuur hand in hand gaan. Informatie over spelen en de speelplekken in 
Uithoorn is te lezen op de website: www.uithoorn.nl/spelen.
De gemeente is benieuwd wat u als inwoner van Uithoorn en De Kwa-
kel van de speelplekken vindt. Op www.uithoorn.nl vindt u de enquête. 
Het invullen hiervan kost maar een paar minuten en kan tot en met 25 
augustus. Daarna wordt uitslag van de enquête verwerkt in de evalua-
tie van het speelbeleidsplan. Na de zomer bespreekt de gemeenteraad 
van Uithoorn de evaluatie en de eventuele adviezen over spelen in de 
komende jaren.

Spelen in Uithoorn

De Werkgroep Natuur- en Milieuedu-
catie (NME) van de regio Amstelland-
Meerlanden organiseert in augustus 
en september weer een gratis Na-
tuuroudercursus. Geïnteresseerde 
ouders van basisscholen in de regio 
kunnen aan deze cursus van vier bij-
eenkomsten meedoen.

Natuurouders
Iedere basisschool wil leerlingen de 
natuur laten ervaren en hen onder-
zoek laten doen in de natuurlijke om-
geving. Leerlingen leren met al hun 
zintuigen, niet alleen door te lezen en 
te luisteren, maar ook door te voe-
len en te ruiken. Leerkrachten die 

met hun groep op stap gaan, kunnen 
best een paar helpende handen ge-
bruiken: de natuurouders. Natuurou-
ders kunnen, na een korte training, 
de leerkracht bijstaan bij het natuur-
onderwijs. Om aan de cursus mee te 
doen is voorkennis over natuur of mi-
lieu niet nodig, enthousiasme is vol-
doende.

Cursusdagen
De cursusdagen zijn op zaterdag 
24 augustus en 14 september en 
op woensdagavond 28 augustus en 
4 september. Meer informatie vindt 
u op www.natuurmilieuweb.nl Opge-
ven kan via nme@amstelveen.nl

Start gratis Natuuroudercursus 
in augustus



 

Mijmeringen
PECH

Het is midden in de nacht en we rijden 
over een onverlichte snelweg in het bui-
tenland. De kinderen slapen gelukkig, 
want er hangt een nare, penetrante geur 
in de auto. Dit was niet de bedoeling om 
midden in de nacht kilometers te gaan maken, maar nood breekt 
wetten. Pech achtervolgt ons al de hele week. De zomervakantie be-
gon zo prachtig en voor de kinderen lijkt zo’n periode eeuwig te du-
ren. Zij kunnen heerlijk in het moment zijn en genieten en het laat-
ste waar zij aan denken is wanneer ze weer naar school moeten. Ik 
hou dat wel zorgvuldig bij. Dit is de laatste vakantieweek en ik wil 
daar nog iets fijns van maken. Meestal kan ik wel meeliften op de 
positieve emoties van de kinderen en kan ik net zo vrolijk meege-
nieten van de dag. Maar deze week viel er weinig mee te liften, ten-
minste erg vrolijk werd ik er niet van.

Ongelukje
Het begon op de dinsdag toen de BSO (buitenschoolse opvang) 
belde om te melden dan onze oudste een ongelukje had gehad en 
of er iemand mee kon om het te laten hechten of lijmen bij de dok-
ter. Hartstikke goed dat ze dan bellen en geen risico nemen, het 
ging om een wond in zijn gezicht en het risico op een litteken is dan 
aanwezig. Dan kan iedereen wel fijn zeggen dat een litteken voor 
een jongen zo stoer is, dat zal wel maar toch liever niet! Ik ben blij 
dat ze belde en dat in dit geval de vader mee ging. Dat was name-
lijk de leuke kant van het verhaal, vaderlief kan niet zo goed tegen 
bloed en andere gerelateerde medische zaken. Daar moest hij zich 
nu echt overheen zetten, want hij moest het oog van zijn zoon af-
dekken zodat de arts de wond goed kon sluiten en lijmen. Geluk-
kig zat meneer met het slachtoffer op schoot, want flauwvallen was 
bijna aan de orde. 

Oordoppen
Diezelfde middag moest ik met onze zoon naar de hoorwinkel om 
nog vlug nieuwe oordoppen te laten maken voor het zwemmen in 
de vakantie. Meneer heeft namelijk buisjes in zijn oren en dan heb 
je voor het zwemmen oordoppen nodig. Het is heel raar, maar in-
eens is zo’n oor gegroeid en van de ene op de andere keer past die 
oordop niet meer goed. Dus wij vlug voor sluitingstijd even naar de 
winkel. Daar aangekomen keek het meisje even in zijn oor en gaf ze 
de boodschap dat ze geen doppen kon maken, want zijn buisje zat 
los. Dit moest er eerst uit en dat mag alleen een dokter doen. Een 
krachtterm ontglipte mijn mond, want de week was al druk genoeg.

Huisarts
De volgende ochtend kon ik dus met mijn 2 jongens en logee op 
naar de huisarts. Aldaar loopt het volgens mij altijd, maar dan ook 
altijd uit en dus moesten we even wachten. Toen we aan de beurt 
waren, begreep de huisarts ons probleem helemaal. Bijna op va-
kantie en dan geen zwemdoppen hebben, dat kan natuurlijk niet als 
kind zijnde. Stel je voor, niet mogen zwemmen op je zomervakan-
tie, dat is vreselijk! Dus keek ook zij in zijn oor en probeerde met al-
le kunnen om het buisje te verwijderen, helaas dit lukte niet en dus 
belde zij naar de K.N.O arts en vroeg vriendelijk om hun hulp nog 
op deze dag.

K.N.O. arts
Je weet dat je heel blij mag zijn als je dezelfde dag nog even langs 
mag komen en dus was ik daar ook dankbaar voor. De vakantiedag 
stond wel erg in het teken van doktersbezoeken, maar het was voor 
een goede zaak. Het was niet onze eigen arts, maar ik wist met-
een dat we in goede handen waren. Zoonlief kreeg een hand, daar-
na zijn broertje en vriendje en moeders sloot de rij. Meteen werd er 
rustig gekeken in zijn oor en gaf de arts heel subtiel door aan mij 
dat het wat hem betreft twijfelachtig was. Het trommelvlies zelf was 
al heel en dus gaf hij aan dat meneer zelfs zonder dop mocht zwem-
men, maar zowel meneer als ikzelf hadden niet het gevoel dat dit de 
oplossing was. Hoe geweldig dat de arts aangaf dat ter plekke hij 
wel zwemdoppen wilde maken voor dezelfde kosten als in de hoor-
winkel maar wel meteen klaar. Ik kon de beste man wel zoenen, wat 
een service en wat een opluchting! Je wilt gewoon geen oorontste-
king riskeren, nooit maar zeker niet op vakantie, want dan wil je ge-
woon niet ziek zijn.

Kamperen
Het plan voor de laatste week was om een nachtje te kamperen in 
een tentje en om dan door te gaan voor een logeerpartij bij fami-
lie. Op zaterdag gingen we vroeg op weg naar het mooie Limburgse 
land en aldaar konden we het allerlaatste plekje confisqueren bo-
venop de Cauberg. De omgeving en  sfeer is daar zo anders dat je 
je meteen in het buitenland waant. Als echte toeristen wandelden 
we naar beneden en pikten we een terrasje. De terugweg de Cau-
berg op was ook geen probleem en uiteindelijk lagen we vroeg in 
ons tentje. Nu was de oudste de hele dag al niet helemaal lekker ge-
weest, we hadden er niet gek veel aandacht aan besteed met het 
idee dat het wel zou overwaaien. Buikpijn kan gebeuren en hij had 
goed aangegeven dat hij niet zo veel wilde eten. Prima, maar het 
duurde niet lang tot ik begreep waarom hij niet lekker was. 

Hellup!
Net toen wij en de hele camping in diepe rust was, werd ik meteen 
wakker toen ik hem hoorde spugen. Ik ritste de tent vlug open en 
probeerde hem zo snel mogelijk naar buiten te loodsen om te kot-
sen op het gras. Maar de arme jongen liep er al de hele dag mee 
rond en dat kwam er nu echt uit. Alles, maar dan ook alles zat on-
der. Het mannetje zelf, zijn slaapzak, zijn matje, de slaapzak van zijn 
broer ernaast, mijn broek, mijn slaapzak, het tentzeil en ga zo maar 
door. Tel daarbij op dat het simpel kamperen was zonder uitrusting 
en dus ook zonder zaklantaarn en de chaos is compleet. Wat een 
ontzettende teringbende was het, en daar sta je dan met een ziek 
en zielig mannetje, een man die wakker moet worden (huh, wat is 
er, wat gebeurt er?), een ander kind dat wakker wordt en alles on-
der de zurige kots. Hellup, wat nu ? Op dat punt bedacht ik dat ik ie-
mand wel iets hard horen zeggen over buikgriep.

Prioriteit
Het eerste is natuurlijk je kind gerust stellen, dus met hem naar de 
wc en beginnen met het verwijderen van zure etensresten uit zijn 
gezicht, van zijn pyjama en zijn slaapzak. Hij was er helemaal be-
duusd van en ik met hem. Dan komt fase twee, de rest schoonma-
ken en kijken of je een enigszins schone en droge slaapplek weer 
kan creëren. Dus stond ik met servetten onder mijn voeten het tent-
zeil te drogen en met natte doekjes in mijn handen alles af te lap-
pen. Maar de schade was te immens, en de geur nog veel erger. Hier 
zou je je hond nog niet laten slapen, laat staan je kinderen. Er zat 
maar een ding op, de boel inpakken, de kids in de auto en doorrij-
den naar de familie. Gelukkig was de campingbeheerder nog op het 
terrein en hielp ons aan schoonmaakspul, vuilniszakken voor al onze 
natte en vieze slaapzakken en het belangrijkste, de slagboom voor 
ons open doen zodat wij op doorreis konden.

En zo kwam het dat wij tegen half 1 ‘s nachts begonnen aan een bij-
na drie uur durende reis, op naar schone bedden, een wasmachine 
en familie die we midden in de nacht moesten storen. Maar oh, de 
heerlijkheid om je kinderen in een schoon bed te leggen, zelf even te 
douchen om die zure, ranzige lucht weg te krijgen en zelf ook in een 
schoon bed te kruipen. Dat is de reis wel waard. Leuk hoor, vakantie 
maar echt uitgerust ben ik er nog niet van. Ik hoop dat de vakantie 
ervaringen van anderen plezieriger zijn. Voor nu is er nog maar één 
ding, lekker slapen en vooral morgen gezond weer op!

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Uithoorn, Gouwzee: Schildpadpoes. De 7-jarige Cherry is heel slank 

en staat hoog op de poten. Ze heeft een wit kinnetje, witte bef en 
witte tenen. 

- Mijdrecht, Dorpsstraat: Grijs-witte poes. Pluis heeft aan voorpootjes 
4 witte teentjes. 

Gevonden:
- Baambrugge, Binnenweg: Gecastreerde zwarte kater met witte bef, 

buik en poten.
- Uithoorn, t.h.v. Thamerlaan:  Schildpadpoes. Klein postuur. Zwart-

beige-wit.
- Uithoorn, omgeving gemeentehuis: Zwart-witte kat.
- Uithoorn, Burg. Kootlaan: Bruin konijn met 2 donkere vlekjes.
- Waverveen, N201: Rood-wit-grijze lapjeskat van ongeveer 1 jaar of 

jonger.
- Abcoude, Zilverschoon: Tam rood-wit konijn.
- De Kwakel, Kerklaan: Rood-witte gecastreerde kater. 

Gevonden:
- Lieve zwart-witte kittens van 11 weken oud.

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

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

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

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

DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

INFORMATIEF
DE RONDE vENEN

INFORMATIEF
uIThOORN

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

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

Nepal toevluchtsoord
Na de inval van China in 1950 en de vlucht van de 14e Dalai Lama in 
1959 werden vluchtelingenkampen voor Tibetanen opgezet in India, 
Nepal en Bhutan. De jongste zuster van de Dalai Lama, Pema Jeltsun, 
speelde een grote hardwerkende rol bij de totstandkoming van vluch-
telingenkampen voor Tibetanen. Na India nam Nepal het grootste aan-
tal Tibetaanse vluchtelingen op.

De vluchtelingenkampen zijn goed georganiseerd met een systeem 
van leren en werken. In zo’n kamp bevinden zich tapijtweverijen, pot-
tenbakkerijen, laswerkplaatsen, timmerwerkplaatsen, voedselproduc-
tie, scholen en meditatieruimtes.

In Nepal leveren de Tibetanen een substantiële bijdrage aan de eco-
nomie. Vanaf 1987 nam het aantal vluchtelingen weer fors toe na ver-
schillende opstanden tegen het repressieve regime. In 2006 werd door 
de Chinese politie met scherp geschoten op een ongewapende groep 
Tibetaanse vluchtelingen waarbij tenminste twee doden vielen. De-
ze schietpartij werd gefilmd door een Bulgaarse bergbeklimmer. De-
ze beelden gingen de hele wereld over. De beschieting van vluchtelin-
gen gaat nog steeds door.

Ter gelegenheid van de Olympische Spelen in 2008 in China kwamen 
er wereldwijd ludieke protestacties tegen het onderdrukkende beleid 
van China in Tibet en tegen op grote schaal plaatsvindende schending 
van de mensenrechten. Sinds 2009 hebben 120 Tibetanen zichzelf uit 
protest met benzine overgoten en in brand gestoken.
De Tibetanen in Tibet ervaren hun situatie als uitzichtloos.

Nel Bouwhuijzen

Tibetaanse vluchtelingen (2)
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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
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 toe-
passing 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.

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

Vinkeveen
Demmerik 21 Verwijderen van asbest Slopen W-2013-0418 31-7-2013

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.

 niet in behandelinG Genomen aanVRaGen omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    weigering

Wilnis
Zwenkgras 13 Realiseren van een aanbouw  Bouwen W-2013-0316 6-8-2013
 aan de voorzijde van de woning 

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

datum evenement locatie activiteit

28 sept. 2013 Festival Langparkeerplaats  Festival geheel op groene stroom, 
(rectificatie datum v/h zonder in de voetbalkooi aan de minimaal versterkte muziek. In samen- 
festival) 15.00–23.00 u. stroom Rondweg, 3641 SC Mijdrecht werking met NME en Het Lokaal.

De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen naar 
T. 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 VaststellinG bestemminGsplan ‘kom mijdRecht’ en besluit hoGeRe WaaRden 
 inGeVolGe de Wet GeluidhindeR VooR het bestemminGsplan ‘kom mijdRecht’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad van de Ronde Venen op 27 juni 2013 

het bestemmingsplan ‘Kom Mijdrecht’ (IDN NL.IMRO.0736.bp005kommijdrecht-va01) gewijzigd heeft vastge-
steld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan hebben betrekking op de toelichting, de verbeelding 
en de planregels. De wijzigingen zijn in de zienswijzennota en de nota van wijzigingen, beide behorende bij 
het raadsbesluit, opgenomen. Tevens maken burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen 
bekend dat zij op 21 mei 2013 het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan ‘Kom Mijdrecht’ 
ongewijzigd hebben vastgesteld.

ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken en het besluit hogere waarden liggen 
met ingang van 16 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage en is op de volgende manieren te raad-
plegen:
-  De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal 

van het gemeentehuis in Mijdrecht.
-  De verbeelding van het bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. (U 

komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0736.bp005kommijdrecht-va01) of via http://0736.ropubliceer.nl

-  De authentieke vastgestelde planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.
robeheer.nl/0736/manifest.html

afstemming met provincie
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is aan Gedeputeerde Staten van Utrecht gezonden. De provincie 
heeft laten weten geen gebruik te maken van het wettelijk instrumentarium.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belangheb-
benden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt; belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest of een ieder tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
besluit hogere waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend, maar 
die kunnen aantonen redelijkerwijs daartoe niet in staat te zijn geweest. Voor het instellen van een beroep is 
griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak 
op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden voor geluid treden in wer-
king met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 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 
- een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Wasserij ‘De Plassen’ voor het 

adres Baambrugse Zuwe 147, 3645 AE in Vinkeveen, voor het veranderen (verhogen ) van de dakdoorvoe-
ren van twee bestaande uitblaaskanalen en de afwezigheid van ramen en deuren in de oostelijke gevel van 
het bedrijf door een verbouwing.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf 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 de melding op basis 
van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio 
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u 
een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met 
een medewerker van team A&D van de Omgevingsdienst, T. 0346 26 06 00.

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

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
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Het vuilnisbeleid in 
Uithoorn

Even over de vuilnis... er is al 
genoeg over gesproken, maar 
ik wil er ook nog iets aan toe-
voegen.
Als je langs de vuilnisbakken 
loopt, ruik je die al op meters 
afstand. Wij zijn met 2 perso-
nen en ondanks het feit dat 
ik alles in plastic zakken doe 
en dichtknoop is de ellende 
niet te overzien, vooral met die 
warmte. Nog even en de vuil-
nisbakken kunnen uit zichzelf 
naar de verzamelplaats hob-

belen. Vraag me af hoe grotere 
gezinnen dit doen... Het is aso-
ciaal om hier op te bezuinigen. 
Soms snap ik iets niet.

Bij alle komende veranderin-
gen hier op het Marktplein, 
heb ik begrepen, dat alle bo-
men weggehaald worden en 
er nieuwe bomen geplant wor-
den, wie bedenkt zo iets... hoe-
zo bezuinigen...
 

E. van Laake

Weer een 
prachtig 
beeld 
gestolen in 
Uithoorn
Deze weelk ontvingen we deze foto 
en dit bericht: “Vandaag zag ik dat 
het beeld dat langs de Wiegerbruin-
laan ter hoogte van het Winkelcen-
trum Zijdelwaardplein in Uithoorn 
staat, weg is. Alleen de voet staat 
nog op de sokkel. Aangezien in het 
metaal volgens mij duidelijke zaag-
sporen te zien zijn, denk ik dat het 
beeld gestolen is.” 

 A. Arends uit Uithoorn

In theater/Studio Rotschild!

Nu eens een klassieke 
muziekweek in Mijdrecht
Regio - Van 19 tot en met 23 au-
gustus is er in de vernieuwde Stu-
dio Rotschild aan Bozenhoven 128A 
een spectaculaire Masterclass Cur-
sus die jaarlijks zal terugkeren. Dit 
keer wordt de Masterclass Cursus 
gegeven door de speciaal uit Hon-
garije gekomen beroemde pianist 
Kassai Istvan uit Boedapest en de 
bekende zangcoach/zangeres uit 
Mijdrecht, Greetje de Haan. Elke 
middag zullen er openbare lessen 
voor zangers en toehoorders zijn 
van 14.30 tot 17.30 uur! Er zal ge-
werkt worden samen met Istvan aan 
interpretatie of afwerking van liede-
ren of aria’s met amateurzangers, 
meest solisten die van klassieke 
muziek houden uit de wijde omge-
ving van De Ronde Venen! De voer-
taal voor de cursus is Engels! Ist-
van heeft al vele CD’s op zijn naam 
staan en is momenteel een van de 
meest befaamde pianisten/begelei-
ders in Hongarije. Hij begeleidt o.a. 

Pitty Katalin! Heel erg fi jn dat hij tijd 
kon vrijmaken om hier een week te 
werken met getalenteerde zangers!

Meesterwerk
We gaan ervaren hoe de componist 
zijn muziek bedoeld heeft, gerela-
teerd aan de tijdsgeest van het ont-
staan van een meesterwerk!
De cursisten kunnen een gestu-
deerd lied inbrengen en dat zal on-
der de voortreffelijke coaching van 
Istvan en Greetje verder worden ge-
professionaliseerd!   
Greetje is zelf klassiek geschoold 
en heeft vooral carrière gemaakt 
in het buitenland: in Spanje, Duits-
land, Zweden, Oostenrijk en Honga-
rije heeft ze al vele jaren optredens 
voor groot publiek verzorgd. Boven-
dien is ze in Nederland een zang-
coach die jong talent stimuleert 
voor Conservatorium (voor de klas-
sieke-, musical-, pop- of jazzafde-
lingen) of het grote Theater! Nu wil 

Greetje specifi ek de klassieke zang 
aandacht geven deze week! Deze 
stijl vraagt net als pop om verschil-
lende stemkleuren, maar meer van-
uit kopresonans waardoor een stem 
is zoals de persoon zelf is en hoe die 
zich voelt maar toch meer gericht op 
warmte en lichtheid dan in de pop! 
De klassieke zang vraagt een ande-
re aanpak dan de musical- en pop-
zang!
Alle zangstijlen zijn gebaat bij de 
klassieke basistechniek, omdat de 
stem daarmee gezond blijft en daar-
door voller en zuiver gaat klinken!
Wat betreft de Studio van Greetje de 
Haan: deze is onlangs vernieuwd en 
biedt 50 zitplaatsen! Het afsluitende 
concert wordt samen met de cursis-
ten en Greetje en Istvan op 23 au-
gustus van 19.30 tot 21.00 uur ge-
geven in dit intieme theater/Studio 
Rotschild aan de Bozenhoven 128A!
Het programma is afwisselend: dan 
weer luchtig, dan weer diepgevoe-

lig: onder anderen Purcell, Bach, 
Fauré, Schubert, Liszt, Mosonyi.
De middagen en de vrijdagavond 
worden gezellig afgesloten met een 
wijntje in de tuin!
Je kunt je nog aanmelden als cur-
sist (cursisten worden getest voor 
de inschrijving!), als toehoorder van 
de cursus, of voor het concert! Dan 
zal graag een plaats voor je gere-
serveerd worden, maar er is nog be-
perkt plek en vol is helaas vol! 
Voor verdere gegevens zie de ad-
vertentie op de voorpagina of de si-
te greetjedehaan.nl !

Aanstaande zaterdag 17 augustus:

Kids Day in winkelcentrum 
Zijdelwaard met kindertreintje 
Aanstaande Zaterdag 17 au-
gustus, het weekend voor-
dat de kinderen weer naar 
school gaan, is er weer de 
Kids Day in winkelcentrum 
Zijdelwaard. Kinderen kun-
nen meerijden met een leuk 
kindertreintje dat in en om 
het winkelcentrum rijdt. Een 
ritje kost 50 eurocent. Daar-
voor kunnen ze ook een gra-
tis ijsje ophalen bij Jamin of 
Bakkerij Hulleman!
Ook is er een schminkstand 
waar de kinderen gratis ge-
schminkt kunnen worden 
als bloemen, vlinders, pira-
ten, prinsen of prinsessen. 

De Kids Day vindt plaats van 
12.00 tot 16.00 uur.





Regio - Tijdens een drukbezoch-
te viering zijn zondag 11 augustus 
twee parochianen bijzonder in de 
schijnwerpers geplaatst vanwege 
het vele werk voor de vroegere pa-

rochies van de Schans en De Burght 
en nu de Emmaüsparochie.
Na de verkondiging door de voor-
ganger nam de vice-voorzitter van 
het Parochiebestuur het woord.

Hij memoreerde dat eigenlijk Pas-
tor Woolderink deze morgen graag 
de onderscheidingen had uitgereikt, 
maar dat hem dat helaas niet meer 
was gegeven. Hij had nog kunnen 
instemmen met de voorgedragen 
personen en vond het twee echte 
vrijwilligers.

Tineke Beuse 
Hierna werden de activiteiten van 
mevrouw Tineke Beuse toegelicht. 
Al ruim 40 jaar is zij actief op meer-
dere terreinen: de parochieraad, de 
kindernevendiensten de vieringen 
op donderdagmorgen en het voor-
bereiden van bijzondere vieringen. 
Daarnaast was ze actief bij de Zon-
nebloem en toen de kinderen jonger 
waren op Alkwin. En ze blaast ook 
haar partijtje mee bij KnA. Reden 
genoeg om haar voor te dragen voor 
de onderscheiding Pro Ecclesdia et 
Pontifi ce. Hierna werd bij Tineke de 
onderscheiding opgespeld en kreeg 
zij de bijbehoren oorkonde.

Bart Verhaar
Ook voor de tweede vrijwilliger die 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON

sinds 1888

Aanstaande 
zaterdag en 

zondag:
Open dagen 

Crea en
‘De machten 

van tien’
Regio - Zaterdag 17 en zondag 
18 augustus zijn er weer open 
dagen bij Crea. Crea opent haar 
poorten voor cursisten die vrij 
willen komen werken. Ook zijn 
er docenten aanwezig voor zo-
wel zilversmeden als sterren-
kunde.
Docent sterrenkunde Maarten 
Breggeman is er om alle vra-
gen te beantwoorden van toe-
komstige cursisten. In het Fort 
draait een PowerPoint over ‘De 
machten van tien’. 
Dit gaat over dat de afstanden 
steeds met een factor 10 gro-
ter en kleiner worden. Ook kan 
er bij mooi weer door een ster-
renkijker worden gekeken naar 
zonnevlekken, mits ze er zijn 
natuurlijk. De cursussen ster-
renkunde zijn dit jaar opge-
splitst in blokjes van vijf lessen 
voor gevorderden en tien voor 
beginners.
De cursus voor beginners is 
op dinsdagavond en voor ge-
vorderden op donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur. Natuur-
lijk kunt u zich deze dagen op-
geven voor de nieuwe cursus-
sen. Heeft u suggesties voor 
eventueel te volgen workshops 
dan kunt u dat deze dagen aan 
hen kwijt.
Crea is open van 13.00 tot 17.00 
uur en is te vinden in het Fort 
aan de Drecht, Grevelingen 54 
in Uithoorn.
U kunt ook informatie inwinnen 
op de website www.crea-uit-
hoorn.com.

Een nieuw jaar, een 
nieuwe digitale start
Regio - Speciaal voor de wat ou-
deren onder u die eindelijk de stap 
willen of durven gaan zetten in het 
digitale tijdperk, gaan in de eerste 
week van oktober aanstaande de 
computercursussen weer van start.
In kleine groepjes worden de meest 
gebruikte internetmogelijkheden, 
zoals onder meer e-mailen, zoeken 
op internet, tekstverwerken en ver-
dere vaardigheden in 8 dagdelen 
van twee uur, uitgebreid op de com-
puter aangeleerd. Ook jongeren zijn 
uiteraard van harte welkom.

Er zijn ook cursussen voor gevor-

derden (5 dagdelen van twee uur). 
Bovendien worden er (bij voldoen-
de deelname) workshops georgani-
seerd voor mensen die hun kennis 
op computergebied wat willen op-
frissen en voor beginners op het ge-
bied van digitale fotografi e. Er zijn 
voor de genoemde cursussen nog 
plaatsen vrij.

De cursussen worden gegeven in 
het Wijkcentrum VITA, Bilderdijkhof 
1 te Uithoorn, docente is Ida Jan-
maat. Opgave en/of informatie : tel. 
0297-564765 (tussen 19 en 21 uur) 
of e-mail: a.m.janmaat@zonnet.nl.

Pauselijke onderscheidingen voor twee 
vrijwilligers van de Emmaüsparochie

voor een onderscheiding in aan-
merking is gekomen kan een he-
le lijst worden gemaakt van al zijn 
werkzaamheden. Het gaat om een 
echte Uithoornaar stelde vice-voor-
zitter Van Bemmelen. Bart Verhaar 
begon als misdienaar in de paro-
chie van Sint Jan, werd er acoliet en 
collectant. Maar hij was ook lid van 
het parochiebestuur van die paro-
chie en van de Parochiële Caritasin-
stelling. Al jaren zet hij zich in voor 
de EHBO en via de sport van de 
kinderen bij AKU is hij ook langs de 
athletiekbaan te vinden. De laatste 
jaren zet hij zich in voor de fi nanci-
ele commissie van de Emmaüsparo-
chie en maakt deel uit van het PCI 
-Bestuur. Zeker de afgelopen jaren 
was bestuursverantwoordelijkheid 
dragen lang niet altijd eenvoudig. 
Ook bij hem werd de onderschei-
ding opgespeld en ook hij ontving 
de oorkonde. Een lange rij mensen 
stelde zich na de viering op om de 
beide mensen te feliciteren met hun 
onderscheiding en er werd in het 
Trefcentrum geanimeerd koffi e ge-
dronken als afsluiting.

Eerste voorbereidingen 
Kwakelse veiling van start
Regio - Het lijkt nog heel ver weg, 
de laatste zaterdag van oktober en 
de eerste zaterdag van november, 
maar de eerste voorbereidingen van 
De Kwakelse Veiling gaan komende 
week al van start. Alle 2.000 huis-
houdens in De Kwakel ontvangen 
de nieuwsbrief van het veilingcomi-
té, waarin het kavelformulier is op-
genomen. Hierop kunnen De Kwa-
kelaars aangeven welke kavels zij te 
koop gaan aanbieden op de veiling-
avonden. Vanaf zondag 18 augustus 
gaan de wijklopers van het veiling-
comité de huisdeuren in De Kwakel 
langs om kavels voor de veiling te 
inventariseren. Voor beide avonden 
worden zo’n 300 kavels verwacht. 
Van een aantal kavels weten we nu 
al dat ze er zullen komen. Zo heeft 
de organisatie van Het Kwakels 
Open (golftoernooi begin augustus) 
al aangekondigd dat zij ook volgend 
jaar de deelname voor één persoon 
aan hun toernooi gaan aanbieden. 
Het bestuur van RICK FM, de loka-
le radio voor Uithoorn en De Kwakel, 
biedt één uur radio op RICK FM aan. 
Beide waren vorige jaar nieuwe ka-
vels die voor respectievelijk 350 eu-
ro en 325 euro aangekocht werden. 
Ook dit jaar hoopt het veilingcomité 
weer op een aantal verrassende ka-

vels. Er hoeven niet alleen goederen 
en diensten ingebracht te worden. 
Veel mensen geven ook geld. Hier-
mee koopt het veilingcomité zelf ka-
vels in, zodat er een mooie mix aan 
kavels te koop is.
In 2012 brachten de beide veiling-
avonden ruim 56.000 euro op dat 
verdeeld kon worden onder het 
Kwakelse verenigingsleven. De 
Kwakelse verenigingen zijn, mede 
door de veiling, allemaal fi nancieel 
gezond en vormen een sterke socia-
le basis in het dorp De Kwakel. Voor 
2013 heeft sv KDO al aangegeven 
haar aandeel in de opbrengst van 
de veiling te willen besteden aan 
zonnepanelen. En als of de duvel er 
mee speelt, de zonnepanelen lagen 
nog niet op het KDO dak of de zo-
mer begon. Is dat een goed voorte-
ken voor de opbrengst van de vei-
ling voor dit jaar? 
Kwakelaars die de wijklopers mislo-
pen of die inmiddels buiten De Kwa-
kel wonen en toch een kavel wil-
len inbrengen kunnen dat doen via 
www.kwakelseveiling.nl/kavelsop-
geven. Ben je geen Kwakelaar, maar 
vind je dit een goed initiatief dat je 
wilt steunen, maak dan ook gerust 
gebruik van deze link om je kavel op 
te geven.

Fotokring Uithoorn 
organiseert fotowedstrijd 

voor niet-leden
Regio - Iedereen in Uithoorn en 
omstreken mag meedoen aan de 
fotowedstrijd die Fotokring Uit-
hoorn organiseert. Stuur vóór 1 
oktober a.s. maximaal vier foto’s 
naar info@fotokringuithoorn.nl.
Specifi caties: 72 ppi, hoogte 768 
pixels (= geschikt voor beamer 
presentatie). Genomineerden zul-
len later verzocht worden het ori-
ginele bestand te sturen. Op 15 
oktober vindt de jurering plaats. 
Vanaf 20 oktober staan de namen 
van de inzenders van de vijf bes-
te foto’s op de website van de Fo-
tokring. Deze vijf genomineerden 
zullen worden uitgenodigd voor 
de kringavond van 12 november 
waarop de foto’s worden bespro-

ken en de prijswinnaars bekend-
gemaakt.
De 1e prijs is een afdruk van de 
winnende foto in passe-partout 
en lijst, 40x50 cm + 1 jaar gratis 
lidmaatschap van Fotokring Uit-
hoorn. De 2e prijs is 1 jaar gratis 
lidmaatschap van Fotokring Uit-
hoorn.

Alle vijf genomineerden ontvan-
gen het fraaie fotoboek dat ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubi-
leum van de Fotokring is samen-
gesteld. Het wedstrijdreglement 
is te bekijken op www.fotokring-
uithoorn.nl onder ‘activiteiten’. 
Heeft u nog vragen? Mail naar 
info@fotokringuithoorn.nl.

COLUMN

Begin juli stonden de planten op de legakkers in het Gagelgebied 
in volle bloei. Het was een goed moment om de donateurs van 
Stichting de Bovenlanden weer eens kennis te laten maken met 
het gebied. Op de uitnodiging om een rondvaart te maken door het 
gebied werd enthousiast gereageerd. 
In totaal zijn er de eerste week van juli 5 rondvaarten gemaakt met 
onze boot, de Bovenlander. Tijdens de tocht werd er stilgestaan bij 
het ontstaan van het gebied door vervening, het gebruik in de loop 
van de tijd en de beheersmaatregelen die er de laatste 10 jaar zijn 
uitgevoerd, zoals de bescherming van de oevers van de legakkers. 
Natuurlijk werd er ook veel aandacht besteed aan de planten en 
dieren die er op dit moment voorkomen. Zo zijn de oevers van de 
legakkers weelderig begroeid met wilgenroosje, koninginnenkruid, 
koekoeksbloem, moerasspirea, blauw glidkruid, wilde bertram en 
vele anderen soorten. Verschillende soorten vogels konden worden 
waargenomen, waaronder het visdiefje, een fuut en een enkele keer 
een zwarte stern, een purper reiger en een kiekendief. De excursies 
waren een succes. Voor veel mensen was het een ontdekking, dat er 
tussen de Oudhuijzerweg en de Gagelweg zo’n prachtig natuurgebied 
ligt.
Stichting de Bovenlanden heeft dit prachtige gebied in erfpacht en 
wil het voor toekomstige generaties behouden. Dit brengt natuurlijk 
kosten met zich mee. Omdat bijdragen in de vorm van subsidies 
in de komende jaren minder zullen worden, zullen wij meer 
afhankelijk worden van vrijwillige bijdragen, zoals van donateurs. 
Voor 7,- euro kunt ook u donateur worden. Een hogere bijdrage 
mag ook. Met uw fi nanciële steun onderhouden wij een aantal 
natuurgebieden in de gemeente De Ronde Venen, zoals dit 
Gagelgebied. Als donateur stellen wij u in de gelegenheid om eens 
per jaar een van deze natuurgebieden te bezoeken.  

Meer informatie over Stichting De 
Bovenlanden vindt u op
www.debovenlanden.nl .
U kunt u aanmelden als donateur 
door een mail te sturen naar
info@debovenlanden.nl. 

Otto van Asselen,    
Bestuurslid Stichting
De Bovenlanden 

STICHTING

DE BOVENLANDEN

AnnexCinema gaat LIVE!
Regio - Vanaf volgende week pre-
senteert AnnexCinema regelma-
tig live voorstellingen uit binnen- 
en buitenland: Popconcerten van 
wereldartiesten maar ook ballet of 
opera uit Londen. Live in de bios-
coop. Volgende week dinsdag trap-
pen zij af met een concert van Rob-
bie Williams Live vanuit Tallin.
Dinsdag 20 augustus, 20.15 uur is 
Robbie Williams’ concert in de Est-
landse hoofdstad Tallinn live te zien 
bij AnnexCinema. Dinsdag 20 au-
gustus geeft superster Robbie Wil-
liams een concert in Tallinn. Het op-
treden, onderdeel van de Take the 
Crown Tour 2013, is live te volgen bij 
AnnexCinema. In adembenemende 
2D high defi nition, met een kristal-

heldere surround sound en gepro-
duceerd door Done & Dusted, eer-
der onder meer verantwoordelijk 
voor de openingsceremonie van de 
Olympische Spelen in Londen.
Het concert 20 augustus belooft 
honderd minuten puur entertain-
ment voor het grote scherm. Met 
recente hoogtepunten, Robbie Wil-
liams’ solosuccessen en zijn groot-
ste hits met Take That. De critici pre-
zen na de eerste concerten van de
Europese tournee Robbie’s vakman-
schap en uitstraling en de fantasti-
sche decors. The Sun noemde het 
een ‘rip-roaring, high octane show’ 
van ‘the best showman in the busi-
ness’. Aanvang: 20.15 uur. Prijs 15,00 
euro.

Varen op de Gagel met
donateurs
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Uithoorn - Afgelopen maandag is de tradi-
tionele Speel Mee-week in Uithoorn, die 
duurt tot en met aanstaande vrijdag 16 au-
gustus, weer van start gegaan. Dit keer voor 
de 41e keer. De Speel Mee-week biedt te-
gen het einde van de vakantie aan vele tien-
tallen schoolkinderen een week lang ple-
zier met tal van activiteiten. Het programma 
is speciaal samengesteld voor kinderen van 
5 t/m 12 jaar. De bijdrage per kind is vast-
gesteld op 4 euro per dag bij voorinschrij-
ving. Dit keer stond/staat ‘gezond bewegen’ 
hoog in het vaandel. In dat licht gezien kon-
den maandag groepen kinderen in de leeftijd 
van 8 t/m 12 jaar bij Poldersport aan de Bo-
terdijk in De Kwakel zich van 10.30 tot 15.00 
uur onder leiding uitleven in tal van buiten-
activiteiten als karten (op eigen kracht), 
bootje varen, stormbaan nemen, tonlopen en 
zo meer. Het juiste weertype die dag zorgde 
voor veel toeloop van kinderen. Een impres-

sie van dit onderdeel ziet u op deze pagina in 
beeld gebracht. Op deze dag was er nog een 
activiteit waaruit kon worden gekozen, maar 
dat was binnen in sporthal De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan. Voor de ‘kleine-
re’ kinderen in de leeftijdsklasse van 5 t/m 8 
jaar werd als spel een spannende reis om de 
wereld georganiseerd. In groepjes beleefden 
zij onderweg in verschillende landen avontu-
ren. Alle stoere ontdekkingsreizigers konden 
daarbij een prijs(je) winnen. Op dinsdag en 
woensdag was het de beurt aan de hutten-
bouwers naast De Scheg. Elk jaar weer een 
succesnummer. Maar kinderen die dat niet 
willen konden ook deelnemen aan creatie-
ve activiteiten waarbij het creatieve aspect 
heel ruim wordt gezien, bijvoorbeeld van ko-
ken tot sieraden maken. Donderdag 15 au-
gustus waren de deelnemende kinderen 
te gast bij indoor Sport & Event Center The 
Beach in Aalsmeer aan de Oosteinderweg 

247a. Daar werd onder leiding van de in-
structeurs van het centrum kennisgemaakt 
met verschillende ‘strandsporten’. Een en an-
der uitte zich in een sportieve stranddag. De 
kinderen moeten bij al deze activiteiten wel 
gebracht en gehaald worden naar en van de 
locatie. De vrijdag wordt traditioneel afge-
sloten met de Kinderkermis in sporthal De 
Scheg. Altijd prijs bij elke attractie voor ie-
dereen! De Kinderkermis vindt plaats in de 
Sporthal de Scheg van 10.30 uur tot 15.00 
uur. Deze Speel Mee-week was voor het be-
gin al helemaal uitverkocht. Ouders die hun 
kinderen volgend jaar willen laten deelne-
men aan enkele of alle activiteiten doen er 
goed aan al vroegtijdig hun kind bij de orga-
nisatie op te geven. Zie voor meer informa-
tie de website www.speelmee.nl. De Speel 
Mee-week wordt mede mogelijk gemaakt 
door een aantal welwillende lokale spon-
sors. Ook die ziet u op de website.

SPEEL MEE WEEK 
in teken van sport en spel
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Ronde Venen breidt dienst-
verlening uit met afvalapp
Regio - Gemeente De Ronde Ve-
nen ontwikkelt momenteel een af-
valapp met veelgevraagde informa-
tie over afvalinzameling in de ge-
meente. Hiermee kunnen gebrui-
kers van mobiele apparaten als iPad 
en Androidphone snel inzicht krij-
gen in inzameldagen, openingstij-
den en scheidingsmogelijkheden. 
De huidige papieren afvalkalender 
blijft bestaan. 
Verschillende inwoners hebben ge-
vraagd of de gemeente niet een af-

valapp kan aanbieden. Op dit mo-
ment wordt de start voorbereid. Zo-
dra bekend is wanneer de app ge-
lanceerd wordt, worden inwo-
ners geïnformeerd. Naar verwach-
ting wordt de app medio september 
2013 aangeboden.
Tot 1 januari 2015 wordt getest. 
Hierna bekijkt de gemeente hoe-
veel inwoners gebruikmaken van de 
app en hoe ze in de toekomst om-
gaat met informatie naar inwoners 
over afval. 

Wanneer gaat het Thamerlint op de schop?
Vervolg van voorpagina

Vooruitlopend hierop zou je eens 
naar de mogelijkheden kunnen kij-
ken. Een daarvan is het kruispunt 
ter hoogte van de onderdoorgang 
met de busbaan tijdens de werk-
zaamheden nog even vrij te laten en 
het verkeer via de Stationsstraat en 
de Admiraal Tromplaan v.v. tijdelijk 
af te wikkelen. Totdat het kruispunt 
aan de beurt is. Een route langs de 
Wilhelminakade en het (te lage) Piet 
de Kruijf viaduct langs de Amstel 
(Wilhelminakade) zou je niet wil-
len… Daarnaast gaan de Wilhel-
minakade en het Marktplein in de-
cember ook nog eens op de schop, 
want die worden omgebouwd tot 
wandelpromenade met de moge-
lijkheid van een eenrichtingsver-
keer (zoals dat er volgens de laat-
ste berichten naar uitziet). De Wil-
helminakade is dan niet meer voor 
het verkeer toegankelijk. Blijft over 
via de N196, de Zijdelweg, Wieger-

bruinlaan, Anton Philipsweg v.v. Een 
ommelandse reis, maar dat zou ver-
keerskundig gezien het meest lo-
gisch zijn. Omdat men tot ver in het 
voorjaar van 2014 bij de Zijdelweg 
geen gebruik kan/mag maken van 
de aansluiting (op- en afritten) van 
de N201, is dit bovendien een ex-
tra handicap. Kortom, het is even af-
wachten voor welke optie(s) de ge-
meentelijke verkeerskundigen kie-
zen. Maar dat het verkeersoverlast 
met zich meebrengt is duidelijk. Als 
het meezit gelukkig maar voor een 
korte tijd.

Wat kost dat?
De renovatie van het Thamerlint 
mag overigens wat kosten. Volgens 
het Uitvoeringsprogramma van het 
UVVP 2012-2015 wordt dat ge-
raamd op bijna 3 miljoen euro. Voor 
de rotonde bij de Pr. Christinalaan 
en de Irenelaan komt daar nog eens 
1 miljoen euro bij. Maar dan heb je 
straks ook wat in de vorm van een 

‘hoofdontsluitingsroute’ met een 30 
km regime. Alleen al het verplaatsen 
van de grote beuk op de hoek nabij 
de busonderdoorgang gaat al goud 
geld kosten. De boom moet ver-
plaatst worden vanwege de herin-
richting van de lanen. Men wil hem 
t.z.t. graag op de Amsterdamseweg 
hebben. Dat moet dan met een gro-
te kraan gebeuren om hem over de 
busbaan naar de andere kant te til-
len. Dat kost volgens de gemeente 
‘slechts’ 60.000 euro. Een hovenier 
wijst erop dat de boom wel met kluit 
en al verplaatst moet worden en dat 
is geen sinecure, want dat is heel 
gespecialiseerd werk omdat rond 
de bom de grond eerst ‘uitgestoken’ 
moet worden. Normaal gesproken 
vergt dat proces de nodige tijd.
Buurtbewoner Jaap Dijkstra wijst op 
de gevolgen voor de leefbaarheid in 
het Oude Dorp nu er in plaats van 
een oost-west een noord-zuid rou-
te ontstaat via het centrum van Uit-
hoorn. “Stel dat ongeveer de helft 
van de naar schatting 3.500 ver-
keersbewegingen (auto’s) – waar 
destijds vanuit is gegaan - straks 
vanuit het centrum (Meerwijk/Tha-
merdal, Oranjebuurt etc.) in plaats 
van over de Irenebrug via de Am-
sterdamse weg naar de N201 rich-
ting Mijdrecht en verder gaat. Dan 
hebben we het over zo’n 1.700 au-
to’s per dag die dus gemiddeld 4 
km moeten omrijden. Op jaarbasis 
is dat 2,5 miljoen extra kilometer! Bij 
alleen maar zuinige auto’s (1:15) be-
tekent dit dat er elk jaar een extra 
brandstofuitstoot in ons dorp is van 
150. 000 liter”, rekent Dijkstra voor. 
Of je daar dan blij mee moet zijn als 
bewoners? Hij wijst er meteen op 
dat harde cijfers in deze helaas niet 
voorhanden zijn, want daar is eigen-
lijk nooit een goed onderzoek naar 
gedaan.

Afspraak
Wat volgens de gemeente dus het 
eerst op de nominatie staat na de 
zomer is het realiseren van de on-
derdoorgang van de busbaan tus-

Volgens de gemeente wordt 1 september begonnen met de werkzaamheden 
aan de onderdoorgang van de busbaan

sen het Thamerlint en de Amster-
damse weg. Een wezenlijk onder-
deel van wat wordt genoemd de 
‘hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’ 
vanuit het centrum van Uithoorn 
naar de N201 v.v. De bocht in de 
Petrus Steenkampweg nabij de on-
derdoorgang is inmiddels een grote 
bouwput waar tal van leidingen en 
kabels worden omgelegd. En kabels 
en leidingen zijn veelal een nacht-
merrie voor een wegenbouwer - in 
dit geval Dura Vermeer - want dat 
kan nogal eens voor ongewenste 
verrassingen met mogelijke vertra-
gingen zorgen. Gelet op de fraaie 
weersomstandigheden deze zomer-
se periode schiet de bouw van het 
aquaduct bij Amstelhoek al aardig 
op. Als dat in december gereed zou 
zijn, mogen de aannemers van de 
Uithoornse aansluiting op de N201 
nog wel even flink doorstomen.
Waar in deze krant terloops wel 
eens werd vermeld dat de gemeen-
te ‘te laat is’ met het realiseren van 
de herinrichting van de Amster-
damse weg (en in tweede instan-
tie aansluitend ook de ‘hoofdont-
sluitingsroute Oude Dorp’), werd 
dit bij het ingaan van het zomerre-
ces nog tegengesproken door wet-
houder Levenbach. Hij hield daarbij 
kennelijk geen rekening met de re-
aliteit van vandaag de dag. Name-
lijk dat de hele Noordvleugel van 
de N201 vanaf de A9 bij Schiphol-
Oost inclusief de Waterwolftunnel 
en het verdere stuk N201 inmiddels 
door het verkeer in gebruik is geno-
men, maar dat het verkeer met be-
stemming Uithoorn aan het einde 
in de fuik komt omdat de Amster-
damse weg naar het centrum daar 
nog (lang) niet klaar is. Het (door-
gaande) verkeer kan ook niet verder 
omdat het aquaduct nog niet af is, 
maar dat valt buiten het bestek van 
de gemeente. Al dit ongemak duurt 
tot en met december, als het tegen-
zit tot en met januari.
“Wij zijn helemaal niet te laat met de 
herinrichting van de Amsterdam-
se weg. De afspraak die we destijds 

met de Provincie hebben gemaakt 
is dat als het aquaduct wordt op-
geleverd, wij als gemeente met de 
Amsterdamse weg ook klaar zou-
den zijn. Dat de provincie tussen-
tijds besluit om delen van de N201 
al voor het verkeer open te stellen, 
tja...” Aldus de wethouder. Ho even, 
daar heb je als gemeente toch ook 
mee ingestemd en kon je daar op 
inspelen. De wethouder houdt ech-
ter vol altijd van deze afspraak te 
zijn uitgegaan. Anderzijds bekijken 
de weggebruikers het vanuit een 
heel ander perspectief. Daar schuilt 
dan het verschil van mening en in-
zicht in. Kortom, de werkzaamheden 
aan de tweede belangrijke ontslui-
ting op de N201 - inclusief de aan-
passing van het Thamerlint - wor-
den dus met ‘de laatste trein’ uitge-
voerd in plaats van vroegtijdig op de 
werkelijkheid in te haken. De mees-
te bewoners en ondernemers on-
derschrijven dit standpunt zo is ge-
bleken. Wat dat betreft was de in-
richting van de Zijdelweg twee jaar 
geleden op 22 juni 2011(!) wél keu-
rig op tijd klaar en liep zelfs ruim 

voor op de aanleg van het viaduct 
in de N201 bij het Shell benzinesta-
tion. Toen kon het toch ook? 
Als het geheel van de ontsluitings-
route via het Oude Dorp nu in de-
cember maar klaar is en het verkeer 
daardoor goed kan worden afge-
wikkeld, is men het ongemak snel 
vergeten.
Dat de op- en afritten aan de Uit-
hoornse kant voorlopig nog niet ge-
bruikt mogen worden terwijl die wel 
gereed zijn, is een zaak van de Pro-
vincie. De bouwwerkzaamheden 
van de aansluitingen in de vorm 
van het halve klaverblad en de fiets-
tunnel zijn daar nog in volle gang. 
Het werk loopt wat achter omdat de 
provincie de gronden voor de reali-
satie van het project later dan ver-
wacht in bezit kreeg.

Al met al zal de gemeente met de 
wegenbouwer nog fors aan de bak 
moeten wil men de ‘hoofdontslui-
tingsroute Oude Dorp’ en de Am-
sterdamse weg op tijd afgerond krij-
gen, zodat het (bestemmings)ver-
keer er gebruik van kan maken.

Zaterdag 24 augustus open dag van 11.00 tot 16.00 uur

Welzijnspraktijk van den Berg viert 
tienjarig bestaan
Regio – De gezondheid is één van 
de meest besproken onderwerpen 
in de huidige maatschappij. “Het is 
ons doel om mensen bewust te ma-
ken van hun eet- en leefpatroon, 
waardoor zij bewuste keuzes kun-
nen maken”, aldus Marja van den 
Berg (55) uit Mijdrecht. Het 10-ja-
rig bestaan van haar welzijnsprak-
tijk viert Van den Berg met vier an-
dere ondernemers die dezelfde pas-
sie delen. Samen met Jos Kooijman, 
Wil Oudshoorn, Roos Smit en Jos 
Hering laat Marja zien, voelen en er-
varen wat je kunt doen om je lek-
kerder in je vel te voelen en elke dag 
het beste uit jezelf te halen. Zo kun 
je meedoen aan een proefles fitwalk 
(11.30 en 14.30 uur), kun je hoofd-

huid- en haaradvies ontvangen of 
een heerlijke stoelmassage onder-
gaan. Daarnaast kun je advies vra-
gen aan een homeopaat/numero-
loog.

Tien jaar
Al 10 jaar is Marja werkzaam als 
(sport)voedingscoach en maakt in 
haar welzijnspraktijk gebruik van de 
Herbalife producten. Tot voor kort 
associeerden mensen deze produc-
ten meestal met afvallen. Tegen-
woordig heeft Herbalife het Ont-
bijtconcept. Voor iedereen toegan-
kelijk en gemakkelijk om de dag 
verantwoord en met uitgebalan-
ceerde complete voeding te star-
ten. Ook vele (top)sporters gebrui-

ken de Herbalife producten en wel 
gepersonaliseerd naar hun specifie-
ke trainingsbehoeften. “Ik had een 
andere leuke job voor 50 uur per 
week, maar voeding en preventieve 
gezondheid zijn mijn passie. Na het 
parttime opbouwen van mijn prak-
tijk naast mijn baan, heb ik uitein-
delijk mijn baas ontslagen en ben 
ik fulltime voor mezelf gaan werken.

Open dag
Naast bovenstaande activiteiten kun 
je tijdens onze open dag de heerlijk 
Herbalife shakes proeven. Vul je de 
Ontbijtcheck in dan krijg je de mo-
gelijkheid om het uitgebalanceerde 
Herbalife ontbijt thuis 4 dagen uit te 
testen. Iedereen die komt, maakt te-

Vermist: Misty
Regio - Sinds maandag, 12 augus-
tus wordt deze lapjeskat Mitsy ver-
mist. Ze is 17 jaar oud, doof en loopt 
met stramme achterpootjes. Kleu-
ren: roodbruin, zwart en wit. Kop-
je vanaf onder de ogen wit, even-

als borst en buik. Ook de voorpoot-
jes en het onderste deel van de ach-
terpootjes zijn wit.
Heeft u haar gezien, neemt u dan 
alstublieft contact op met tel.  
(0297) 28 66 97 of 06-38 08 46 39.

Waar 
is mijn 
baasje?
Regio - Wie is het baas-
je van deze rood-witte 
kater?

Het dier liep rond op de 
Kerklaan in De Kwakel.

Wie het katje herkent 
wordt verzocht contact 
op te nemen met de Die-
renbescherming via tel. 
0297-343618.

vens kans op drie prachtige prijzen 
waaronder een Reis naar Barcelona, 
inclusief VIP tickets voor een voet-
balwedstrijd van Barcelona, een I-
pad of een Welness weekend in de 
Zwaluwhoeve.” Aldus Marja.

De open dag is op zaterdag 24 au-
gustus van 11.00 -16.00 uur in de 
praktijk aan Zwaan 38, 3641 WE te 
Mijdrecht. En neem gerust iemand 
mee! Toegang: gratis. Kun je niet op 
de open dag aanwezig zijn? Voor 
meer informatie is Marja van den 
Berg altijd bereid vrijblijvend ad-
vies te geven of je door te verwijzen 
naar een van de bovenstaande col-
lega’s. Haar telefoonnummer is 06-
12323154.

VIOSKidz: zorg dat je erbij komt!
Regio - De voorbereiding van het 
tweede gedeelte van het VIOS sei-
zoen is bijna gereed. In het bijzon-
der die van de lessen MusicKidz en 
ShowKidz. Over een paar weken is 
het zo ver. Dan starten die gratis 
lessen weer. En er is nog plek. Dus 
laat deze kans niet lopen en meld je 
vandaag nog aan. Zorg dat je erbij 
komt!

ShowKidz
Op woensdagmiddag 4 september, 
als de vakantie echt voorbij is, star-
ten de lessen ShowKidz. De gratis 
lessen beginnen om 5 uur ’s mid-

dags, duren een uur en worden ge-
geven in clubgebouw De Notenka-
raker in Mijdrecht.

Je leert in een half jaar om muziek 
te interpreteren en deze vervolgens 
uit te beelden in beweging, ritme en 
mimiek. Omdat je na de ShowKidz 
door kunt naar de afdeling majoret-
te, komt ook een aantal basis twirls 
aan de orde.
Het doel is om aan het eind van de 
opleiding gezamenlijk een show te 
kunnen uitvoeren, maar vooral om 
veel plezier te hebben. Juf Chan-
tal van Ballegooij kan nog wel een 

paar leerlingen gebruiken. Dus ben 
je 5 jaar of ouder? Stuur haar dan 
een mailtje via showkidz@vios-
mijdrecht.nl of bel haar op het tele-
foonnummer 0297-272862.

MusicKidz
Het opleidingsteam van de Music-
Kidz kan niet wachten totdat ook zij 
weer aan de bak mogen. Ze hebben 
er weer ongelooflijk veel zin in om 
met jou vanaf vrijdagavond 30 au-
gustus aan de gang te gaan. De les-
sen zijn van 7 tot 8 uur en zijn ook in 
het VIOS clubgebouw aan de Wind-
molen.

MusicKidz is voor alle kinderen van-
af 7 jaar, basisschool groep 3 en 4. 
Tijdens 20 lessen leer je de beginse-
len van het notenschrift. En hiermee 
ga je ook direct aan het werk. Met 
blokfluiten en slagwerkinstrumen-
ten leer je liedjes spelen en ritmes 
slaan. Je maakt ook kennis met di-
verse blaasinstrumenten.
De lessen kosten niets! Ook de in-
strumenten en het lesmateriaal krijg 
je van VIOS in bruikleen. De eerste 
groep zit bijna vol, en bij voldoen-
de aanmeldingen start VIOS met 
nog een tweede groep. Dus geef 
je gauw op bij Joyce Tijdeman. Zij 
is bereikbaar via musickidz@vios-
mijdrecht.nl of telefoonnummer 06-
36329965.

VIOS is meer
Het is bij VIOS natuurlijk niet alleen 
oefenen en optreden wat de klok 
slaat. Er worden, zoals het een ech-
te vereniging betaamt, nog tal van 
andere leuke activiteiten georgani-
seerd.

Naast de Show- & Marchingband 
heeft VIOS ook een gezellig dweil-
orkest met de “klinkende” naam 
Dorst. Bovendien vergezelt de VI-
OS Zwartepietenbende Sinterklaas 
bij zijn intochten en bezoeken in 
het land. Bij alle onderdelen zijn na-
tuurlijk ook ervaren muzikanten van 
harte welkom.

Dus zoek je nog een gezellige ver-
eniging? Neem dan eens contact op 
via pr@vios-mijdrecht.nl. Voor meer 
informatie en beeldmateriaal kun je 
terecht op www.vios-mijdrecht.nl, 
www.dweilorkest-dorst.nl en www.
zwartepietenbende.nl.

De Petrus Steenkampweg is momenteel een grote bouwput
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Van 16 augustus 20.00 uur tot 19 augustus 05.00 uur
Afsluiting kruispunt N201-Hofland

In het kader van het groot onderhoud aan de Provinciale weg 
N201 en de aanpassing van kruispunten, wordt de kruising van 
de N201 met Hofland voor alle verkeer afgesloten. Het Hamp-
shire hotel Marickenland aan de Provincialeweg 3 is bereikbaar. 
Het Shell tankstation (in de bocht) is voor automobilisten (tij-
delijk) niet bereikbaar. De restaurants Le Virage en Ici Paré zijn 
dat wel. Omleiding voor doorgaand verkeer richting Uithoorn vi-
ce versa en bestemmingsverkeer is vanaf de A2 via de N201, 
Veenweg, Industrieweg, Rondweg, Dukaton, A.C. Verhoefweg en 
Ringdijk Tweede Bedijking tot Amstelhoek. De omleiding van en 
naar de A2 via de N212 en Kockengen (N401) blijft bestaan. 

Van 19 augustus 05.00 uur tot 26 augustus 05.00 uur
Afsluiting N201 wegvak Hofland tot Shell benzinestation

Het wegvak van Hofland tot aan het Shell benzinestation wordt 
gedurende deze periode voor alle verkeer afgesloten. Het Shell 
benzinestation is daardoor voor automobilisten (tijdelijk) niet be-
reikbaar. De restaurants Le Virage en Ici Paré zijn dat wel. Om-
leiding voor doorgaand verkeer richting Uithoorn vice versa en 
bestemmingsverkeer is vanaf de A2 via de N201, (kruising) Hof-
land, Dukaton, A.C. Verhoefweg en Ringdijk Tweede Bedijking 
tot Amstelhoek. De bekende omleiding van en naar de A2 via de 
N212 en Kockengen (N401) blijft bestaan. 

Prijswinnaar ‘Recept d’aubergine’ 
smult van aubergine op de BBQ

Regio - Wina van Dijk uit Uithoorn 
heeft met haar inzending ‘Aubergi-
nepakketjes als amuse’ de eerste 
prijs gewonnen met de Facebook-
actie ‘Recept d’aubergine’. Aubergi-
neteler Ted van Luijk uit Wateringen 
overhandigde haar de Big Green 
Egg en de aubergines. De actie via 
Facebook is een onderdeel van de 
promotiecampagne ‘Ik ben ook lek-
ker op de BBQ’ waarbij de Neder-
landse auberginetelers de aubergi-
ne op de kaart zetten. 

‘Recept d’aubergine’
Om mensen te triggeren om met au-
bergine aan de slag te gaan, zijn de 
auberginetelers de Facebook-actie 
‘Recept d’aubergine’ gestart. Met 
deze actie maken deelnemers kans 
op een Big Green Egg en een au-
berginepakket door een aubergine-

recept voor op de barbecue te be-
denken, het recept te uploaden en 
zo veel mogelijk stemmen te verza-
melen. 

Wina van Dijk uit Uithoorn is de ge-
lukkige winnares van de Big Green 
Egg ter waarde van 499 euro en de 
heerlijke aubergines. Aubergine-
teler Ted van Luijk reikte de prij-
zen aan haar uit. Wina heeft met 
haar recept ‘Auberginepakketje als 
amuse’ ruim 250 stemmen op Face-
book verzameld. Wina: “Ik vind het 
leuk om aan receptenwedstrijden 
mee te doen. Zelf eet ik gemiddeld 
één keer per twee weken aubergi-
ne, maar meestal niet op de barbe-
cue.” Dit is meer dan wat een ge-
middelde Nederlander aan auber-
gines eet, namelijk gemiddeld één 
aubergine per jaar. 

Venen op de Kaart op toer langs dorpskernen

Enthousiaste wethouder opent 
expositie in gemeentehuis

Regio - Wethouder Kees Schou-
ten opende op donderdag 8 augus-
tus de eerste informatie-expositie in 
het gemeentehuis in Mijdrecht. Erf-
goedportal ‘Venen op de Kaart’ reist 
deze zomer langs dorpen in de ge-
meente. Onder toeziend oog van 
tientallen belangstellenden open-
de wethouder Kees Schouten don-
derdagmiddag om 13.30 uur de eer-
ste expositie van Venen op de Kaart. 
Hiermee werd het startsein gegeven 
van een informatieve rondreis langs 
dorpen in De Ronde Venen, waar-
in alle kernen één voor één wor-
den uitgelicht. “Ik vind Venen op de 
Kaart een geweldig initiatief”, aldus 
wethouder Schouten. “Deze websi-
te biedt inzicht in het agrarisch erf-

goed van de gemeente. De identiteit 
van De Ronde Venen wordt voor een 
groot deel bepaald door haar agrari-
sche achtergrond, die met Venen op 
de Kaart tot leven komt.” 
Na afloop van de opening in de cen-
trale hal van het gemeentehuis, kre-
gen de aanwezigen de gelegenheid 
om de informatiezuil van Venen op 
de Kaart uit te proberen, die onder-
deel is van de expositie. Deze biedt 
toegang tot www.venenopdekaart.
nl, waarop het agrarisch erfgoed 
van De Ronde Venen en omgeving 
te vinden is. Daarnaast zijn in het 
gemeentehuis tot 26 augustus his-
torische foto’s en informatie over de 
geschiedenis van Mijdrecht en Am-
stelhoek te bekijken. 

Vanaf 1 september dakloos!

Steelband Tavenu zoekt oefenruimte
Regio - Vanaf 1 september a.s. 
heeft de steelband van Tavenu geen 
oefenruimte meer tot haar beschik-
king. Omdat het pand waar nu ge-
oefend wordt te koop staat, is de 
band verzocht om per 1 september 
ergens anders te gaan oefenen. 
Wie heeft er ruimte voor deze band? 
Ze oefenen op donderdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur. Er is ca. 8 
x 6 meter nodig om te repeteren, en 
de instrumenten (ca. 20 olievaten en 
een drumstel) moeten in of vlakbij 
de oefenruimte opgeslagen kunnen 
worden omdat deze niet mee naar 
huis genomen kunnen worden. Voor 
en na optredens worden de instru-
menten opgehaald en weer terug-
gebracht (kan ook in het weekend 
en ’s avonds laat zijn). Steelband Ta-
venu wil het liefst een ruimte in, of 
anders vlakbij, De Kwakel. De ruim-
te moet droog en voor de winter ver-
warmbaar zijn. 
Is er iemand die een ruimte be-
schikbaar heeft, bel dan met Koos 
Meijer, tel. 0297-286143.

Stedin zet volgende stap
in vervangen 

elektriciteitsnet DRV
Regio - Netbeheerder Stedin 
heeft begin augustus negentien 
van de twintig in 2013 geplande 
kilometers elektriciteitskabel ver-
vangen en in gebruik genomen. 
Daarmee is inmiddels éénder-
de van het elektriciteitsnet in de 
gemeente De Ronde Venen ver-
nieuwd. 
Sinds 2010 investeert Stedin in-
tensief in de vervanging van het 
elektriciteitsnet van gemeen-
te De Ronde Venen. De extreme 
grondwerking en de zure veen-
grond maken dat de elektrici-
teitskabels het in deze gemeente 
zwaar te verduren hebben. Nor-
maal gesproken hebben kabels 
een levensduur van zeker vijftig 
jaar. De kabels in De Ronde Ve-
nen zijn pas twintig tot dertig jaar 
oud, maar zo aangetast door de 
grondwerking en veengrond dat 
ze al aan vervanging toe zijn.

Ingrijpende werkzaamheden 
Stedin voert daarom sinds 2010 
ingrijpende, maar noodzakelij-
ke werkzaamheden uit aan het 
zogenoemde middenspannings-
net. Met de nieuwe kabels hoopt 
Stedin zowel de frequentie als 
de duur van de stroomuitval in 

De Ronde Venen te minimalise-
ren. Wethouder Kees Schouten: 
“Stroomuitval is erg vervelend en 
in onze gemeente komt dat he-
laas vaker voor dan elders. In juni 
en juli hebben we dat ook onder-
vonden op het gemeentehuis. We 
zijn blij dat Stedin haar verant-
woordelijkheid neemt, ons goed 
informeert en intensief werkt aan 
een betere situatie. Zij hebben 
mij beloofd dat al het mogelij-
ke wordt gedaan om de frequen-
tie en duur van stroomuitval in de 
toekomst te minimaliseren. Ik ga 
er dan ook vanuit dat Stedin, sa-
men met alle betrokken partijen 
(zoals particuliere grondeigena-
ren) in de komende jaren een vei-
lige en betrouwbare energievoor-
ziening gaat realiseren voor onze 
gemeente.”  
Naast dat er elektriciteitskabels 
worden vervangen en de oude 
kabels worden verwijderd, wordt 
er de komende tijd ook gewerkt 
aan de elektriciteitshuisjes. In 
totaal worden ongeveer dertig 
huisjes aangepast, zodat even-
tuele storingen eerder gevonden 
en eerder opgelost kunnen wor-
den. Deze werkzaamheden zijn 
gereed in 2014.

Nieuw in Uithoorn: 
Partycentrum Colijn
Regio - Danscentrum Colijn is al 
ruim 38 jaar een begrip in de omge-
ving! Daarnaast verzorgen Axel en 
Heleen Colijn al zeker 20 jaar fan-
tastische feesten en partijen! Het 
bestemmingsplan was echter niet 
toereikend en daardoor konden zij 
dit onderdeel van het bedrijf niet ten 
volle laten opbloeien. Nu is daar ver-
andering in gekomen, na een paar 
jaar onderhandelen is de gemeen-
te Uithoorn uiteindelijk akkoord ge-
gaan met een wijziging van het be-
stemmingsplan! En daarmee is Par-
tycentrum Colijn een feit! Het eerste 
en voorlopig enige partycentrum in 
Uithoorn! Deze gelegenheid grijpen 
Axel en Heleen Colijn natuurlijk di-
rect aan om de zaken goed op poten 
te zetten, te reorganiseren en een 
nieuwe website te lanceren. Op de-
ze website vindt u natuurlijk de ver-
trouwde onderdelen van het Dans-
centrum; kwalitatief hoogstaande 
danslessen voor iedereen die goed 
wil leren dansen en daar ook veel 
plezier aan wil beleven. Popshow-

dance, Hiphop, Boys Only, Modern, 
Klassiek, Kleuterdans, Musical, Am-
bitiegroepen, Zumba, Salsa en na-
tuurlijk Stijldansen!

Arrangementen
Daarnaast heeft het Partycentrum 
een belangrijke plek ingenomen op 
de site. Hier vindt u alle informatie 
omtrent arrangementen, standaard, 
variërend van een budgetarran-
gement voor de kleine portemon-
nee tot zeer luxe arrangementen, of 
maatwerk! Van bruiloften, verjaar-
dagsfeestjes, jubileumfeesten, kin-
derpartijtjes, teambuilding tot re-
cepties en condoleances! Kortom: 
voor iedere gelegenheid waarbij u 
reden hebt om samen te zijn met 
vrienden en/of familie!

Fantastische ambiance 
Partycentrum Colijn heeft alles in 
huis voor een fantastisch feest: 
mooie zalen, prachtige verlichting 
en discoverlichting, super geluids-
installatie, een gezellige uitnodigen-

de bar, een indoor bbq met afzuigin-
stallatie, diverse mogelijkheden met 
betrekking tot catering voor elke 
portemonnee en last but not least: 
ontzettend vriendelijke en behulp-
zame medewerkers!
Daarnaast kan Partycentrum Colijn 
nog vele extra’s bieden zoals een 
DJ, dansworkshops tijdens uw feest, 
schitterende decoraties en bemid-
delen op het gebied van artiesten 

en bands. Door de jaren heen heb-
ben Axel en Heleen een uitgebreid 
netwerk opgebouwd! Zij kunnen u 
met raad en daad bijstaan!
Heeft u binnenkort wat te vieren? 
Denk dan ook eens aan Partycen-
trum Colijn! De nieuwe website 
gaat uiterlijk eind volgende week de 
lucht in!!

Actie!
Ter gelegenheid van de introduc-
tie van het eerste Partycentrum in 
Uithoorn heeft Partycentrum Colijn 
een actie: iedereen die vóór 1 okto-
ber a.s. een feest boekt voor mini-
maal 75 personen, betaalt geen ga-
ge voor de DJ!
Meer informatie? www.dansenpar-
tycentrumcolijn.nl
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Nu zelfs drie lijnen bij
zomerbridge BC De Legmeer
Regio - Alweer een unieke avond 
in sporthal de Scheg. Voor het eerst 
deze zomer werd er gestreden op 
drie fronten. 
De sterren van de A-lijn moesten 
met zestien paren uitmaken wie de 
sterkste was.
De eer viel deze keer te beurt aan 
Aurie Block & Gerard van Beek die 
met 59,08% allen te slim af waren. 
Elly Degenaars & Ans Bruggeman 
vielen als tweede met 57,77% ook 
in de prijzen. Wim Slijkoord & Fran-
cis Terra waren clubgenoten Jan 
Bronkhorst & Ben ten Brink met 
55,15% om 54,88% net de baas. De 
vijfde plek was voor Arnold Heuzen 
& Theo Klijn, die op 52,86% uitkwa-
men.

In de B-lijn ging de winst naar Wim 
van Rooyen & Jaap Schutte. Hun 
65,63% kwam mede tot stand door 
een tafel met een op dat moment 
sublieme score van 4 maal 100%! 
Ook Greet  & Henk Stolwijk hadden 
een leuke avond en verzilverden 
die met 63,89% en ook twee fles-
sen wijn. Bab Jansen & Bep Schu-
macher werden met 58,68% derde.

Finalisten
Dit was te danken aan het sociale 
bridgen van Heleen & Mees van der 
Roest die zich opofferden, de hofle-

veranciers  van de eerste vijf finalis-
ten zo de kans gaven op de valreep 
hun eer te redden en daarom vierde 
werden met 57,29%. Ook Wies Glou-
demans & Rie Sudmeijer profiteer-
den en eindigden daardoor netjes 
als vijfde met 55,21%.

Voor het eerst een C-lijn, een streep 
aan de balk. Ria Wezenberg & Greet 
van de Bovenkamp sloegen onmid-
dellijk toe met 61,46% als eerste. 
Marja Baris & Tini Lotgerink werden 
tweede met 56,77% en Ko & Adrie 
Bijlsma kwamen door hun derde 
plek met 55,21% ook weer eens in 
de publiciteit. Debora van Zantwijk 
& Hetty Houtman overkomt dit wel 
meer, maar een vierde plaats met 
54,17% blijft leuk. Henny Heijnen 
had zich weer eens versterkt met 
Anneke Bonink en de ladies scoor-
den een vijfde positie met 48,44%.

Zoekt u ook een minuutje roem, 
kom dan zomerbridgen bij BC De 
Legmeer. Tot eind augustus elke 
woensdagavond in de barzaal van 
Sporthal de Scheg aan  de Arthur 
van Schendellaan 100A in UIthoorn. 
Inschrijven kan per e-mail: gerda-
schavemaker@live.nl, per telefoon 
0610062575 of vanaf 19.15 uur in de 
zaal. De aanvang is om 19.45 uur en 
de kosten zijn 5 euro per paar.

Kwakels Open Golf 
wederom beregezellig
Regio - Woensdag 7 augustus jl. 
verzamelden zich weer 40 deelne-
mers in Café Bolle Pouw voor het 
Kwakels open golftoernooi.
Na een heerlijk bakkie koffie en de 
buienradar in de gaten houdend, 
vertrokken de golfers om 8.30 uur 
richting Spaarnwoude. Om 10.20 
uur gingen de eerste flights droog 
van start. Er werd goed gespeeld de 
eerste 9 holes, op meerdere score-
kaarten konden rond de 35 slagen 
op het scoreformulier genoteerd 
worden. Ook voor Ellie Wahlen kon 
een mooie score (54 slagen) geno-
teerd worden. Tijdens de lunch be-
gon het helaas licht te regenen. Met 
regenjack, plu en een volle maag 
liepen de spelers toch goedge-
mutst de 2e 9 holes tegemoet.
Of het nu door de regen kwam of 
het pitchers bier, de meesten de-
den het toch minder goed dan in de 
ochtend. Jas Verhaar kwam als eer-
ste binnen met een eindscore van 
76. Voor de g.v.b.-’ers was het nu 
wachten op Wilco Griffioen en Do 
van Doorn. Helaas voor Jas ging het 
felbegeerde ‘groene jasje’ toch weer 
naar Wilco met 72 slagen. Do van 
Doorn lijkt de eeuwige 2e te worden 
met 73 slagen.

Ellie Wahlen had duidelijk last van 
de regen en werd onverwachts in-
gehaald door Mira, met 141 slagen 
werd zij de beste vrouw.
Bij de amateurs moest Wesley Pouw 
(winnaar 2012) zijn jasje afstaan 
aan Frans Drost. Het weer had geen 
vat op Frans, met een score van 100 
kwam hij over de eindstreep.
Onder het genot van André Hazes 
en hier en daar wat droge witte wijn 
arriveerde het gezelschap weer in 
De Kwakel waar de final hole ge-
speeld werd. Deze mocht Frans 
Drost bijschrijven. Het was weder-
om  een beregezellige dag voor de 
golfers.

G.V.B.
1 Wilco Griffioen    72 slagen
2 Do van Doorn     73 slagen
3 Jas Verhaar       76 slagen

Amateurs 
1 Frans Drost          100 slagen
2 Arjan Vlasman     102 slagen
3 Frans van Doorn  103 slagen 

Dames
Mira Wahlen                  141 slagen
Jacqueline Vlasman        143 slagen
Ellie Wahlen                   145 slagen

Start nieuw seizoen Bridge-
vereniging De Ronde Venen
Regio - Op dinsdag 3 september is 
het voor Bridgevereniging De Ronde 
Venen weer de start van een nieuw 
bridgeseizoen. Vanaf die dag wordt 
er weer gespeeld in competitiever-
band. Er wordt in een ontspannen 
sfeer gespeeld op de dinsdagavon-
den, aanvang om 17.45 uur, in een 
zaal van Partycentrum De Meijert 
aan de Doctor J. van der Haarlaan 
6 in Mijdrecht. De uitslag van elke 
speelavond vindt direct na afloop 
van de laatste spelronde plaats. 
Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er dit jaar in 
december een speciale feestelijke 
drive ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de vereniging.

De vereniging heeft nog plaats voor 
zowel beginnende als voor erva-
ren leden. Heeft u belangstelling 
om in het nieuwe seizoen bij deze 
vereniging te komen bridgen, kom 
dan zonder enige verplichting om 
de sfeer te proeven eens een avond 
vrijblijvend meespelen. 
Wilt u thuis met kennissen spelen, 
dan heeft de vereniging ook bridge-
koffers beschikbaar, welke tegen 
geringe kosten door de leden ge-
leend kunnen worden.

Voor nadere inlichtingen en aan-
melding om een avond vrijblijvend 
mee te spelen kunt u bellen met 
Theo van Nes, tel (0297)593618.

Hoofdtrainer Patrick Loenen bouwt aan nieuw Argon 1
Regio - De afsluiting van een lange 
succesvolle periode Argon zondag 
1 voetbal was met de landelijke be-
kerwinst 15 juni jl. voor Mijdrecht-
se begrippen historisch. Maar niet 
alleen dat, want de afsluiting was 
ook definitief en de club staat nu 
aan het begin van een nieuwe pe-
riode waarin het 1e zaterdag team 
als vlaggenschip de schijnwer-
pers op zich gericht ziet. De stem-
ming is hoopvol voor wat be-
treft het ontstijgen van de 2e klas-
se en de man die dit met zijn team 
moet verwezenlijken is de 39-jari-
ge Utrechtse trainer Patrick Loenen.                                                                                                                             
Hij beseft terdege dat ie aan het be-
gin staat van die nieuwe periode, 
merkt ’t aan kleine dingen maar laat 
zich er niet door afleiden. “Je moet 
altijd je eigen ding doen, vooral 
dicht bij jezelf blijven en niet veran-
deren doordat de clubsituatie ver-
anderd is”, zegt Loenen. Zo heeft hij 

het ook altijd gedaan. Hij kwam in 
2007 als jeugdtrainer naar Argon, 
hield vast aan zijn eigen benadering 
en boekte daarmee in het oogsprin-
gende successen. A2 promotie naar 
2e Divisie, B1 promotie naar 1e Divi-
sie, Ronde Venen sportploeg van het 
jaar en 2 maal een 6e plek als eind-
klassering  met de A1 in de 1e Di-
visie. Het zijn klinkende resultaten, 
behaald in 5 opeenvolgende seizoe-
nen en opmerkelijk genoeg verliep 
de aanloop er naar toe zelden zon-
der deining.  Altijd waren er hobbels 
te nemen, adrenaline pieken in en 
rondom de wedstrijden, maar altijd 
was er ook die zichtbare onverzette-
lijkheid in het willen winnen. 

Profiel
Het is tekenend voor het profiel van 
deze trainer die zelf overigens als 
voetballer in diverse jeugdselecties 
en 1e teams van o.a. VV Utrecht, 

Holland en Nieuwland speelde. Een 
technische nummer 10 en regelma-
tig in conflict met zijn trainers. “Als 
trainer had ik mezelf er al lang uit-
gezet”, vertelt Loenen met een veel-
zeggende glimlach en erkent dat ie 
de weg van de meeste weerstand 
allerminst schuwt. Hij houdt zijn rug 
consequent recht maar heeft inmid-
dels geleerd dat in zijn voetbalom-
geving een conflictsituatie uitein-
delijk 2 winnaars moet opleveren.                                                                                                                                       
Met een mix van spelers uit de za-
terdag 1, zondag 1 en A1 en met 
een tweetal teruggekeerde spelers 
van CSW 1, beschikt Patrick Loe-
nen over een kwalitatief sterke se-
lectie en hoewel niemand het bin-
nen de club verlangt legt hij zelf de 
lat bewust hoog. “Ik heb die druk 
nodig”, aldus Loenen “en we rich-
ten ons daarom op niets minder 
dan promotie.” Van zijn selectie zal 
hij dan ook zonder uitzondering een 
optimale instelling verwachten en 
op trainingen tolereert hij geen ge-
makzucht en concentratieverslap-
ping. “De intentie zal altijd moeten 
zijn om alles maximaal uit te voe-
ren.” Daarnaast stelt Loenen dat 
hij hecht aan  georganiseerd voet-
bal en legt vervolgens gepassio-
neerd uit: “Voetbal gaat om meters, 
om afstanden en dus om het inne-
men van de juiste posities. Een me-
ter te ver of te dichtbij kan bepa-
lend zijn voor winst of verlies. Posi-
ties moeten daarom goed ingeno-
men worden, afstanden moeten be-
waakt worden en als iedereen daar-
in zijn taak uitvoert en zich aan de 
afspraken houdt dan zul je ook de 
wedstrijden winnen op dagen dat 
het voetballend minder gaat.” Loe-
nen ziet hierin het kritieke onder-
deel van een voetbalseizoen. “We 
gaan in deze competitie 6 à 7 slech-
te wedstrijden voetballen, maar als 
wij erin slagen in die wedstrijden de 
organisatie staande te houden dan 
zullen we het puntenverlies weten 
te beperken en dan gaan wij onze 
doelstelling behalen.” In zijn selectie 
heeft ie het volste vertrouwen: “het 
is een aansprekende en saamhorige 
groep jongens uit de regio met wei-
nig onderlinge kwaliteitsverschillen 
en bovendien een groep waarmee 

dit seizoen ook die 3e helft aan bod 
gaat komen”. Loenen kent zijn spe-
lers en zoekt bij hen regelmatig de 
persoonlijke  benadering, daarin ligt 
zijn kracht. Hij adviseert, geeft ver-
trouwen, prikkelt en tergt soms als 
geen ander, maar weet zo de indi-
viduele kwaliteiten van zijn groep te 
versterken. 

Strooimannetje
Een “Strootmannetje of Van Bom-
meltje” heeft hij er trouwens graag 
tussen lopen en op de trainin-
gen heeft hij ook zo zijn methode 
om dit type speler te ontwikkelen.                                                                                                                       
Om zich een seizoen lang uitslui-
tend te kunnen focussen op het 
voetbal, kent Loenen het belang van 
een goede staf om zich heen en ook 
dit jaar is hij erin geslaagd dit te re-
aliseren. De ervaren Johan Stange 
zal namelijk de rol van teammana-
ger op zich nemen. Met de keuze 
voor zijn broer Erwin als assistent-
trainer heeft Loenen toegankelijk-
heid, voetbalkennis en een kritisch 
blik binnen gehaald. De toegewij-
de Hans van Gelderen zal zijn ver-
trouwde rol als elftalleider weder-
om invullen en fysiotherapeut Daan 
Hilhorst maakt de stap vanuit de 
A1 naar het 1e zaterdagteam. Jaap 
Weistma gaat de keeperstraining 
voor zijn rekening nemen en Adri 
Leygraaff en Marco Broekhuizen 
zullen evenals vorig seizoen de za-
terdag 2 selectie onder hun hoede 
nemen. Het seizoen kan dus begin-
nen. Loenen, zijn staf en de spelers 
zitten midden in de voorbereidings-
periode. Er wordt getraind, gewerkt 
en getranspireerd. Patronen worden 
ingeslepen, oefenwedstrijden wor-
den afgewerkt en na het aanstaan-
de regiotoernooi en bekerprogram-
ma zal begin september de compe-
titie van start gaan. De verwachtin-
gen zijn in ieder geval hooggespan-
nen en de ogen zullen op hem ge-
richt zijn. Maar Loenen heeft er zin 
in; prestatiedruk houdt hem scherp! 
Argon 1 zal in de thuiswedstrijden 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht ove-
rigens om 15.00 uur aftrappen en 
zoals vanouds zal Johan Sol de ver-
slaglegging weer voor zijn rekening 
nemen.  Foto: sportinbeeld.com

Jordy Wens van Argon naar CSW
Regio - “Omschakelen nu CSW” 
riep hij luidkeels vanuit zijn goal te-
gen zijn blauwwitte teamgenoten in 
een van de eerste wedstrijden met 
Argon zaterdag 1 van het afgelopen 
seizoen. De reactie vanuit het pu-
bliek liet niet lang op zich wachten: 
“Hé, je voetbalt bij Argon, man”. Het 
is duidelijk, Jordy Wens, de 26-jari-
ge doelverdediger uit Wilnis, is een 
‘CSW-er’ en dat zal ie altijd blijven.  
Het voelt voor hem dan ook hele-
maal goed om dit jaar weer voor zijn 
vertrouwde club uit te kunnen ko-
men.

Desalniettemin kijkt hij beslist met 
plezier en voldoening terug op het 
afgelopen seizoen bij Argon. “Het 
was goed om even een jaartje weg 
te zijn, in een andere omgeving te 
keepen en verfrissing op te doen na 
een periode met clubspanningen en 
vormverlies.” Hij heeft die periode 
inmiddels al lang achter zich gela-
ten en zijn niveau weer kunnen ver-
hogen. “Ik heb het naar mijn zin ge-
had bij Argon, mooie club, goeie 
groep en we hebben in de com-
petitie een prima fase gekend met 
zelfs nog even zicht op play-off-
wedstrijden voor promotie naar de 
1e Klasse.” In die 1 klasse zal hij dit 
jaar weer terecht komen want on-
danks Argons verzoek om te blijven 
heeft hij samen met Ricky Verwe-
ij de overstap naar CSW gemaakt.                                                                                                                                         

Doelman
De in Wilnis geboren en getogen 
doelman kwam daar overigens pas 
op 17-jarige leeftijd terecht. In zijn 
jeugd namelijk, keepte hij bij vv 
Sportief, de door zijn opa opgerichte 
vereniging in Woerdense Verlaat. Hij 
kwam direct in CSW A1 en daarna 
ging het snel. Een tussenjaar in het 
2e team en vervolgens vaste waar-
de voor CSW 1 en daar beleefde hij 
tussen 2007 en 2009 de 2 succesja-
ren met achtereenvolgende promo-
ties van 3e naar 2e en van 2e naar 
1e klasse.
Na het kampioenschap op de plat-
te kar door het dorp “Een geweldi-
ge belevenis om mee te maken met 
het vriendenteam”, want zo kon je 
CSW destijds eigenlijk wel noemen. 
Het zijn ook met name deze vrien-
den en niet te vergeten zijn broer 
Vincent die in mei jl. de doorslag 
gegeven hebben om de terugkeer 
naar hen bij CSW aan te gaan. “Het 
is ook simpelweg fantastisch om op 
het hoofdveld aan de Pieter Joos-
tenlaan onder de lat te staan met el-
ke week veel publiek op het terras 
aan de kantine-zijde”, vertelt Jordy. 
“Ik hoop dat dit jaar opnieuw te be-
leven en daarnaast ben ik ook ze-
ker gehecht aan de sfeer en gezel-
ligheid na afloop in de CSW kanti-
ne.” Hij kent de club, de supporters, 
de mensen achter de bar en het 
wordt voor hem weer vertrouwd lek-

ker op het fietsje naar de training.                                                                                                   
Om onder die lat te komen zal hij 
overigens wel de concurrentie met 
de 33-jarige Raymond Dirven aan 
moeten gaan, maar daar is Jordy 
heel realistisch in. “De trainer be-
paalt en ik kan niet meer dan  maxi-
male inzet tonen en mijn niveau ha-
len.”
En daartoe is hij zeer gemotiveerd. 
Jordy brengt 1,92 meter aan leng-
te mee en is een fysiek sterke lijn-
keeper met goede trap die spel-
hervattingen juist aanvoelt en 
coachend duidelijk aanwezig is.                                                                                                    
“Het zal beslist weer een spannend 

seizoen gaan worden”, meent hij. 
CSW lijkt zich in ieder geval goed 
te hebben versterkt met 9 jongens 
uit de regio Amsterdam en OSM 
Maarssenbroek. Het team maakt 
een goede indruk en de voorbe-
reiding is in volle gang. Volgende 
week volgt nog een oefenpartij te-
gen Geinoord, eind augustus een 
bekerwedstrijd tegen Elinkwijk en in 
september vindt dan aansluitend de 
competitiestart plaats en als het aan 
hem ligt dan wordt behoud voor de 
1e klasse dit jaar eerder afgedwon-
gen dan op de laatste competitie-
dag.  Foto: sportinbeeld.com

Volop bridgemogelijkheden
Regio - Het komende activiteiten-
seizoen bij Stichting ‘Paraplu’ dat in 
september a.s. begint, biedt tal van 
mogelijkheden om te bridgen. Dat 
geldt zowel voor ervaren bridgers als 
voor beginners, maar ook voor da-
mes en heren die graag met bridgen 

willen beginnen. 
Op de dinsdagavonden van 10 sep-
tember 2013 tot en met 15 april 
2014, van 19.45 tot 22.45 uur is er 
de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een bridgeavond, die zowel re-
creatief, ontspannend als erg gezel-

lig is, in een rookvrije omgeving. Er 
zijn nog plaatsen vrij voor zowel be-
ginnende bridgers als voor gevor-
derden. Voor beginners is dit een 
prachtige gelegenheid om zich ver-
der te bekwamen middels een apart 
oefen-speelprogramma, gevorder-
den nemen deel in een eigen lijn.
De bridgeavonden worden begeleid 
door Janny Biesheuvel en Margiet 
Kemperman, gedurende 30 dag-
delen. De deelnameprijs bedraagt 
47,00 euro. 

Spelenderwijs Bridge leren
Bridge is volgens de honderddui-
zenden beoefenaars in Nederland 
‘het leukste kaartspel’. Je kunt het 
bovendien over de hele wereld be-
oefenen, want de spelregels zijn in-
ternationaal. Je kunt thuis bridgen, 
maar er zijn ook toernooien, bridge-
vakanties en natuurlijk de bridge-
clubs zoals bij de Stichting ‘Paraplu’. 
Deze cursus is gebaseerd op het in-

ternationale ‘ACOL’ systeem en be-
staat uit twee delen; t.w. het uitspe-
len en het bieden. Mensen denken 
dat bridge leren moeilijk is, maar 
met deze cursus wordt een eind ge-
maakt aan dit misverstand. Als je 
eenmaal met bridge begint, houd je 
nooit meer op!
Kennis van bridge en/of andere 
kaartspelen is niet vereist. De cur-
sus wordt verzorgd door George 
Vosbergen, gedurende 12 dagdelen, 
op woensdag van 19.30 to 22.00 uur, 
te beginnen op 22 januari 2012 tot 
en met 16 april 2014. Kosten: 67,00 
euro.

Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te  www.stichtingparaplu.nl, of af-
gehaald en ingeleverd bij de “Para-
plu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl
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Bridgelessen in Mijdrecht
Regio - Vanaf 9 september wordt er 
een cursus bridge gegeven in Party-
centrum de Meijert aan de Dr. J. van 
der Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Het gaat om 12 maandagavonden 
van 19.45 tot 22.15 uur. Na deze 12 
lessen kunt u als u dat wilt in ver-
enigingsverband bij bridgeclub De 
Ronde Venen het bridgen verder 
beoefenen. Dit vindt voor de nieu-
we spelers dan plaats met een aan-
gepast schema, zodat u in een rus-
tig tempo met gelijkwaardige spe-
lers meer ervaring opdoet met dit 

interessante spel. Uiteraard wordt 
voor de deelnemers aan deze groep 
aan het eind van de avond ook de 
uitslag vastgesteld zoals dat ook in 
regulier competitieverband plaats-
vindt. Nadat voldoende ervaring op-
gedaan is kan overgeschakeld wor-
den naar een lijn waarin in competi-
tieverband gespeeld wordt. 
Het lesgeld bedraagt 75 euro per 
persoon. De lessen worden gege-
ven door Marian Smits-’t Hoen. Op-
gave voor deelname bij Marian, tel 
0297.750188

Marlin Bot stapt over 
van CSW naar Argon
Regio - Het was op een maandag-
avond 23.30 uur in juni, nog slechts 
enkele dagen verwijderd van de 
sluitingsdatum voor overschrijving 
dat Marlin Bot besloot om toch nog 
een WhatsApp bericht naar Argon 
trainer Patrick Loenen te verstu-
ren: “Is je selectie al rond ?”, schreef 
hij, “Ik bel je morgen”, was het ant-
woord en daarna was de overstap 
van CSW naar Argon snel beklon-
ken.                                  In zekere zin 
opmerkelijk want twee keer eerder 
in de voorliggende periode had de 
20-jarige Marlin nog bedankt voor 
een terugkeer naar zijn oude club. 
De overstap een jaar daarvoor van 
Argon A1 naar het eerste CSW elf-
tal was hem namelijk goed beval-
len. Voetbal in eerste klasse, kwali-
tatief goede selectie, vol op kleed-
kamerhumor en vanaf de winter-
stop continu een basisplaats. Hoog-
tepunt voor hem in die periode was 
de laatste wedstrijd thuis tegen De 
Merino’s. Daarin werd met een 1-1 
eindstand behoud in de eerste klas-
se veilig gesteld. Niet CSW maar 
wel het gedegradeerde De Merino’s 
wordt dus het komende seizoen één 
van de tegenstanders voor Marlin 
Bot en daarom de voor de hand lig-
gende vraag aan hem waarom hij 
dan toch die overstap naar het 1 
klasse lager spelende Argon heeft 
gemaakt?
“Mijn inschatting was nu of nooit,” 
is zijn antwoord, “ik ken de trainer 
uit mijn B1 en A1 periode bij Argon 
en waardeer zijn ambitieuze aan-
pak”. Die 1 op 1 benadering, de mix 

van discipline en humor”. 
Lager
Hoewel het inderdaad voor hem 
voetbal in een lagere klasse bete-
kent ziet hij veel kwaliteit en pro-
gressiemogelijkheden in de komen-
de seizoenen voor de huidige groep 
selectiespelers. Dat impliceert ook 
direct dat de onderlinge concurren-
tie aanzienlijk is en niemand zich 
verzekerd weet van een basisplaats. 
Marlin hoopt in ieder geval te kun-
nen bijdragen.
Hij is een speler die bewust aan zijn 
fitheid werkt, is op meerdere plek-
ken inzetbaar, kan als linksbenige 
de gehele linkerflank bestrijken en 
heeft diepgang en scorend vermo-
gen. Het zijn kwaliteiten die hij in de 
jeugd bij Argon ontwikkeld heeft. 
Kwam daar als pupil in de E1 en 
heeft vervolgens de gehele jeugdse-
lectie doorlopen. Laatste kampioen-
schap dat hij als speler meemaakte 
was overigens met die E1, “Dus wat 
mij betreft wordt het weer eens tijd”, 
zegt hij lachend.

Inmiddels wordt er door de Argon 
selectie flink ingezet op de voor-
bereiding. Het team heeft een suc-
cesvol verlopen Volendam-weekend 
achter de rug, speelde een nuttige 
oefenwedstrijd afgelopen zaterdag 
tegen Amstelveen Heemraad en de-
ze week staat in het teken van het 
regiotoernooi waarin FC Abcoude, 
KDO van ex-Argon trainer Raymond 
de Jong en Legmeervogels van ex-
Argon trainer Jack van Honsbeek de 
tegenstanders zullen zijn. 

Legmeervogels

Jack Honsbeek: “Alles zal in een hogere 
versnelling moeten worden gezet”
Regio - Dit seizoen 2013–2014 
zwaaien Jack Honsbeek, Peter de 
Groot en Raymond van Damme de 
scepter over de zondagselectie van 
Legmeervogels. Van het trio is Jack 
Honsbeek de grote onbekende. 

Jack Honsbeek, woonachtig in 
Hoofddorp, is 38 jaar jong en in het 
bezit van het KNVB-diploma TC 1. 
Is als voetballer actief geweest in de 
1ste elftallen van U.V.S. (hoofdklas-
se,) VV Ter Leede (Hoofdklasse, FC 
Lisse (zaterdag hoofdklasse), Spa-
kenburg (zaterdag hoofdklasse),VV 
Katwijk (zaterdag hoofdklasse), 
Voorschoten (1ste klasse zaterdag) 
en F.C. Rijnsvogels (1ste klasse za-
terdag). Als trainer is Jack Hons-
beek Overbos, FC Rijnvogels 1ste 
elftal en Argon zaterdag 4 seizoe-
nen actief bezig geweest. Met Ar-
gon zaterdag gepromoveerd naar 
de 2e klasse.

Bekend
De gewoonte is dat als een vereni-
ging bekend maakt niet verder te 

gaan met een bepaalde trainer er 
een advertentie wordt geplaatst op 
de daarvoor bekende sites. Daar-
naast is het in de trainerswereld ook 
snel bekend als er een trainer ver-
trekt. Als dit allemaal is gebeurd 
dan stromen de sollicitaties binnen. 
Bij Legmeervogels, geeft Jack Hons-
beek aan, heeft men het eens an-
ders gedaan en is Legmeervogels, 
nadat bekend was dat Steven Tee-
ken zijn overeenkomst niet verlengd 
zou worden, zelf op zoek gegaan. 
Op deze manier is hij benaderd door 
Legmeervogels. Hij was blij verrast 
dat Legmeervogels bij hem terecht 
is gekomen. Na een aantal plezie-
rige gesprekken is daar dan een 
overeenkomst uit gerold van een 
seizoen.

Zaterdag
In zijn nog korte trainerscarrière is 
Jack Honsbeek voornamelijk bezig 
geweest bij zaterdagelftallen. Jack 
Honsbeek ziet weinig verschillen. 
Het grootste verschil is de weekin-
deling. 

Ziet hij dan grotere verschillen in het 
voetbal? 
Jack Honsbeek: ’’Het verschil tus-
sen zaterdag 2e klasse en zondag 
2e klasse zit hem in het opportu-
nisme op zaterdag en het verzorg-
de voetbal op zondag, dat is wat je 
vaak hoort. Maar misschien zit ik er 
naast en zal het tegendeel bewezen 
moeten worden.’’

Het is een jonge ploeg, de zon-
dagselectie van Legmeervogels, wat 
is je eerst indruk van deze groep? 

Jack Honsbeek: ‘’De indruk van de-
ze groep is dat het voornamelijk jon-
gens uit het dorp zijn en dat creëert 
een bepaalde band met elkaar.

Dit is ook een valkuil, hier moet voor 
worden gewaakt dat wij elkaar wel 
blijven corrigeren waar mogelijk en 
elkaar niet ‘te’ aardig gaan vinden. 
Als groep moeten wij stappen ma-
ken, ontwikkelen als individu/team 
en wennen aan het niveau dat ko-
men gaat. Dit is een proces en de 

toekomst zal verder uitwijzen waar-
toe dit leidt.

Verwachting
De verwachting is om met beide elf-
tallen zo lang mogelijk in de sterk-
ste samenstelling te kunnen spelen. 
Verder het verblijf in de klasse waar 
dit jaar op wordt gespeeld, waar vo-
rig seizoen hard voor is gestreden, 
te continueren.

Deze doelstelling moet voor de ge-
hele selectie de hoofdmoot zijn. Wat 
het 1ste elftal betreft, waar ik dan 
verantwoordelijk voor ben, dit zit in 
een zware poule. Daarbij zitten dan 
ook nog de degradanten vanuit de 
1ste klasse, dus je kunt je hierbij in-
denken dat het interessant wordt 
en waartoe wij in staat zijn met deze 
jeugdige groep.

Wat ik al noemde, er zal o a. meer 
discipline, meer verantwoordelijk-
heden per individu worden geëist 
en alles zal in een hogere versnel-
ling moeten worden gezet.”

Mooie resultaten voor 
P.V. ‘Rond de Amstel’
Regio - Afgelopen zaterdag stond 
voor de leden van PV Rond de Am-
stel een jonge duivenvlucht vanuit 
Morlincourt op het programma.
Morlincourt ligt in Noord-Frankrijk 
op een gemiddelde afstand van 323 
km. voor onze regio.

De duiven werden om 8:15 uur ge-
lost. Het weer was goed. Met een 
W-Z-W-wind werd het toch nog een 
pittige vlucht voor de duiven. Het 
was Peter Bosse uit Uithoorn die als 
eerste een duif klokte. Dit was om 
12:22 uur. De duif had gevlogen met 
een snelheid van 1307 m. p/min, 
hetgeen neerkomt op een gemid-
delde snelheid van ruim 78 km. p/
uur. Ron den Boer klokte als tweede 
een duif en Leo v.d. Sluis als derde.

In Rayon F leverde Peter ook een 
goede prestatie door tweede te wor-
den van 1641 duiven. Ron werd 33e 
en Leo 36e. Over heel Noord-Hol-
land stonden 6514 duiven aan het 
vertrek. Ook hier werd Peter 2e met 
een keurige vermelding op SBS6 
Teletekst. Ron werd 41e en Leo 51e .
Weer mooie resultaten voor de post-
duivenliefhebbers uit onze regio
Volledige uitslagen:

Peter Bosse Uithoorn
Ron den Boer Uithoorn
Leo v.d. Sluis Uithoorn
Ton Duivenvoorde De Hoef
Martin Bosse, Uithoorn
Hans Half Amstelhoek
Hennie Pothuizen Vinkeveen
Theo Kuijlenburg Amstelhoek

Start seizoen KDO-DAG
Regio - Na een welverdiende va-
kantie start het seizoen van KDO-
DAG weer in de week van 19 au-
gustus aanstaande. Kom gerust 
een keertje vrijblijvend meedoen 
met een van KDO’s gymnastiek-, 
dance-, aerobics-, pilates- of Yoga-

lessen. In het lesrooster zijn lessen 
voor kinderen, volwassenen en ou-
deren. Voor meer informatie kijk op 
www.KDO.nl onder dance aerobics 
en gymnastiek. Voor eventuele vra-
gen kunt u bellen naar Corina Smit, 
tel 0297-540032.

Chr. Mannenkoor Immanuël viert lustrumjaar
Regio - Het Chr. Mannenkoor Im-
manuel bruist dit jaar van activi-
teit. De mannen, zoals ze door het 
thuisfront worden genoemd, vieren 
tenslotte hun 7e lustrum en daar-
mee willen ze aan de weg timmeren. 
De steden Brugge, Gent en Ieper in 

België hebben er tijdens de zeer ge-
slaagde koorreis al kennis mee ge-
maakt. Het optreden in de Sint Mi-
chielskerk in Gent en in de Kathe-
draal van Ieper was zeer succes-
vol en het meewerken aan de Last 
Post in Ieper heeft op het koor en 

publiek diepe indruk gemaakt. Op 
zaterdagavond 26 oktober geeft het 
koor zijn lustrumconcert in de R.-K. 
Kerk Johannes de Doper. Het reper-
toire staat in de steigers, de leden 
hebben er zin in en zullen iedereen 
die voor deze uitvoering als project-

zanger wil meewerken met open ar-
men ontvangen. Even de drempel 
over, kijk op www.mannenkoor-im-
manuel.nl en draai een keer proef. 
Op dinsdagavond 27 augustus be-
ginnen de repetities. Zingen is leuk 
en ontspant.

Concert ‘Weerklank van
Water’, tien jaar later
Wilnis - Op zaterdag 24 augustus 
organiseert het bewonersplatform 
‘Wilnis Klopt’ van 20.00 tot 23.00 
uur een concert aan de dijk bij de 
Ringvaart in Wilnis met als thema 
‘Weerklank van water, tien jaar la-
ter’. Het concert staat in het teken 
van de tienjarige herdenking dat op 
26 augustus 2003 langs de Ring-
vaart een stuk uitgedroogde veen-
dijk van ongeveer 70 meter lengte 
ter hoogte van het Speelwoud ‘af-
knapte’ en verschoof. Met alle ge-
volgen van dien. De wijk Veenzijde 
liep nagenoeg geheel onder water 
en bewoners werden geëvacueerd. 
De meeste Wilnissers hebben wel 
een herinnering aan deze gebeurte-
nis. Om samen terug te kijken naar 
die gebeurtenis organiseert Wil-
nis Klopt daarom een concert aan 
de dijk. Het belooft een bijzondere 
avond te worden. Er zijn optredens 
van lokale en minder lokale arties-
ten en enkele Wilnissers vertellen 
hun verhaal over de dijkverschui-
ving. Viribus Unitis, Sophie Jurrjens, 
het Shantykoor de Turfschippers en 
Toine Kremer treden op. Daarnaast 
wordt aan de hand van foto’s en de 
verhalen van drie Wilnissers terug-
gekeken op die 26e augustus 2003 
en de dagen daarna. Ter hoogte van 
Zon en Water wordt een groot drij-

vend podium neergelegd zodat ie-
dereen op het water of vanaf de dijk, 
de loopbrug en de Wilhelminastraat 
kan genieten van de optredens. Ie-
dereen is welkom vanaf 20.00 uur 
met tuinstoel, bootje of kleedje. 
Kom dus naar de plek waar de dijk 
destijds brak om te genieten van de 
muziek en verhalen van hen die het 
meegemaakt hebben. De toegang 
is gratis. Wie het wil meemaken 
en ondertussen wenst te genieten 
van een lekker hapje en een drank-
je kan een picknickmand bestellen. 
Deze kost 10,- euro. De mand be-
vat onder andere een fles wijn, gla-
zen, chips, kaas, worst en pakjes li-
monade. De opbrengst van de ver-
koop komt ten goede aan de kosten 
van het concert. Liefhebbers kun-
nen de picknickmand vanaf heden 
bestellen bij De Zwart Dranken en 
Delicatessen. De mand kan voor die 
tijd in de winkel bij De Zwart wor-
den afgehaald of op de avond zelf 
bij de kraam naast de loopbrug. De 
inhoud van de picknickmand is be-
schikbaar gesteld door Nant Hartel 
Juweliers, Wouda Mode, De Zwart 
Dranken en Delicatessen, C1000 
Wilnis, Het Fruitpaleis, Bakkerij Ter 
Steeg en Van Bemmelen Kaas. Wil-
nis Klopt zal de avond met een knal 
afsluiten rond de klok van 23.00 uur.



Regio - Het is donderdag 1 augustus, het 
is al warm en op de bso-vestigingen van 
Solidoe heerst er een vrolijke drukte. 
220 kinderen gaan met 55 pedagogisch 
medewerkers op stap naar Duinrell.
 
Alle kinderen die deze dag niet wilden 
missen, stonden om half 9 klaar om 
met de bus mee te gaan. Maar liefst 6 
bussen waren er nodig om alle kinderen 
en medewerkers te vervoeren naar hét 
pretpark voor jong en oud. Alleen de 
busreis was voor sommige kinderen al 
een hele belevenis. 

Bij aankomst was de spanning op de 
gezichten te lezen. Waar is de ingang? 
Welke attracties kunnen we vandaag 
bezoeken? Waar is de bekende kikker? 
En daarnaast kwamen de pedagogisch 
medewerkers met gezonde spanning 
naar buiten. Hebben we alle kaartjes? 
Waar is de plattegrond? En vooral: waar 
zijn de toiletten? 

De blije gezichten van de kinderen 
werden alleen maar versterkt. Tussen 
10.00 en 15.45 uur konden de kinderen 
genieten van alles wat er te doen was. De 
jongere kinderen vermaakten zich prima 
in de grote speeltuin, het reuzenrad en 
de kikkerachtbaan. De oudere kinderen 
waren vooral geïnteresseerd in de 
zweefmolen, de Dragonfl y, maar vooral 
de Falcon. Ook de Bad Mill mocht niet 
overgeslagen worden! De  attractie die 
deze dag het meest in trek was, was toch 
echt de Splash! Zat je niet in de attractie 
om af te koelen, dan kon je de verkoeling 
van het water vinden op de brug! De 
kinderen konden hun geluk niet op! 
En sommige medewerkers konden de 
verleiding ook niet weerstaan en waren 
helemaal nat. 

Om 15.45 uur was het tijd om weer te 
verzamelen. Na een leuke groepsfoto was 
het tijd om de bussen weer op te zoeken 
en zat het dagje Duinrell er al weer op. 
De kinderen waren graag nog even 
gebleven, ze hadden echt de tijd van hun 
leven! En zoals één kind van vijf heel mooi 
zei: “Dit was echt de beste dag OOIT!”  

naar Duinrell
met ruim 

200 kinderen 
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