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Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410
Orthodontiepraktijk
Woerden
www.defietsgarage.com

Tankstation
Zijdelwaard

Orthodontiepraktijk Woerden

www.deortho.info

Kinderen spelen grote rol in campagne

‘De scholen zijn weer begonnen’
H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

Regio - Jaarlijks vallen er nog
steeds te veel gewonden en overlijden er kinderen door een verkeersongeval op weg naar school. Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijft
daarom hameren op meer verkeersveiligheid rondom scholen en start
vandaag de vernieuwde campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Dit jaar is er ook een speciale rol weggelegd voor kinderen. Veilig Verkeer Nederland vraagt kinderen welk deel van de schoolroute zij het gevaarlijkst vinden en stimuleert hen hiermee om na te denken over hun eigen verkeersveiligheid. Tevens geven ze de campagne

samen met strategisch partner Shell
een nieuwe impuls met de lancering
van de single en videoclip ‘De Baas’:
een ludieke ‘verkeerssong’ met een
serieuze boodschap.
Kinderen betrekken zodat zij
het verkeer de baas zijn
Met de campagne ‘De scholen zijn
weer begonnen’ maakt VVN al jaren weggebruikers na de vakantieperiode extra alert op scholieren in
het verkeer. Dit jaar maakt VVN gebruik van de verkeerservaring van
kinderen om de campagne onder
de aandacht te brengen. Van der
Eijck: ‘Kinderen kunnen vaak heel

www.goudwisselkantoor.nl

ALL-IN

r19.95 Eerste prijs uitgereikt van het
voor alle merken

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Meerbode Prijzenfestival
Regio - Zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld is zaterdagmorgen 16
augustus de eerste prijs uitgereikt
in het kader van het Tour de France
Meerbode Prijzenfestival.
Die was onderdeel van de speciale Tourbijlage van deze krant op 2
juli. De hoofdprijs, een fantastische
racefiets van het merk Giant, type Defy, was voor het prijzenfestival beschikbaar gesteld door Sjaak
Blom van Bike OK op het Burg.
Haitsmaplein in Mijdrecht. De gelukkige winnaar is Gijs Ekelschot uit
Mijdrecht. Hij behoort tot de prijswinnaars die konden worden opgespoord in deze vakantietijd waar-

in kennelijk de andere prijswinnaars nog vakantie vieren, want de
meesten zijn nog altijd niet beschikbaar. Getracht wordt daar voor komende zaterdag nog een (nieuwe)
afspraak mee te maken. Want dan
zal men bij leven en welzijn naar wij
hopen toch wel weer thuis zijn. Dat
is ook de reden waarom er zolang
is gewacht met het uitreiken van de
prijzen. De prijswinnaars waren gewoon niet bereikbaar. Kort en goed,
Gijs Ekelschot is toevallig iemand
die veel fietst om fit te blijven, maar
ook omdat hij er veel plezier aan beleeft. Hij is lid van Toer Trim Club De
Merel, de fietsvereniging in De Ronde Venen. Daarnaast volgt hij op TV

Vrouw beroofd van tas
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

VAN KOUWEN Communicatieweg 26, Mijdrecht.
Tel. 0297 - 272 272 officieel reparateur www.vankouwen.nl
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Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

HARTELUST B.V.

1 JAAR GRATIS
EERSTE HULP
BIJ AUTOPECH
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Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

VAN KOUWEN MIJDRECHT VOOR
ONDERHOUD AAN UW FIAT OF ALFA ROMEO

R E AC T IE VA N E E N LE Z E R

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

FIAT DEALER

www.deortho.info
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www.vderwilt.nl

Van der Wal B.V.

Een beugel
de specialist
3448 DDvan
Woerden
0348-482729 scoort beter.

goed aangeven waar ze het gevaarlijk vinden op weg naar school. Als
we willen dat kinderen verkeerservaring opdoen, zullen wij volwassenen daar naar moeten luisteren.’
Ook betrekken VVN en Shell kinderen op een speelse manier bij verkeersveiligheid met het uitbrengen van de single en videoclip ‘De
Baas’. ‘De Baas’ werd opgenomen
met hiphop artiest Monsif en wordt
cadeau gedaan aan basisscholen
in Nederland. De song sluit aan bij
het Mobiele Verkeersplein van VVN
en Shell, waarmee kinderen al ruim
drie jaar spelenderwijs verkeersregels leren.

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

APK

Molenvlietbaan1

Molenvlietbaan 1
Woerden
0348-482729

Regio - Een 65-jarige vrouw uit
Mijdrecht is afgelopen vrijdagavond
op de Prinses Marijkelaan in Mijdrecht, door drie jonge mannen beroofd van haar handtas. De vrouw
kwam hierbij ten val en raakte licht
gewond aan haar arm. De vrouw
liep om 21.40 uur over het trotttoir
van de Prinses Marijkelaan. Plot-

seling voelde zij dat aan haar tas,
die zij om haar arm had, werd getrokken. In eerste instantie hield de
vrouw haar tas vast, maar doordat
zij op de grond viel, moest zij deze loslaten. Na het buitmaken van
de tas rende het drietal weg in de
richting van de Hoofdweg/Molenland. Van hun signalement is weinig

en in de media dikwijls allerlei nationale en internationale fietsevenementen. Daaronder natuurlijk ook
‘de Tour’. Hij weet dus kennelijk van
de hoed en de rand. Behalve goede
antwoorden had hij ook de puzzel
goed. Dat bracht hem tot de eerste
plaats en winnaar van het prijzenfestival. Zonder alle andere deelnemers aan het prijzenfestival te kort
te doen is de racefiets bij hem in
goede handen. Prijswinnaar gefeliciteerd, waarbij wij u met deze fiets
veel sportief plezier en mooie ritten toewensen. Sjaak Blom, hartelijk
bedankt voor het beschikbaar stellen van deze vorstelijke prijs! Graag
tot een volgende keer.
bekend. Het drietal droeg donkere
kleding met een capuchon over het
hoofd. Volgens de vrouw hadden de
drie een lengte die varieerde tussen
de 1.50 en 1.60 m. Na de melding
zochten diverse agenten de omgeving af en werd een burgernetactie
gestart, helaas zonder resultaat. Als
u iets heeft gehoord of gezien dat
met deze straatroof te maken kan
hebben, bel dan 0900-8844 of als u
anoniem wilt blijven, bel 0800-7000.
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Afval in de sloot,
jonge futen verdronken
Regio - Wat een prachtig uitzicht vanuit ons huis. Twee futen met twee jongen. Ze verdelen het werk eerlijk. Hier hebben ze allebei een jong op de
rug, hoog en droog. De jongen
kunnen zichzelf nog niet goed
warm houden in het water. Bij
het voeren zijn beide ouders
nodig, eentje als bootje voor de
jongen en de ander duikt naar
de vis.
En wat een schrik twee dagen later. Het vrouwtje zwemt
met een plastic ring om haar
hals en tussen haar snavel.
Zo’n sluitring van een plastic
flesje met een brede opening.

Een van de futen duikt naar vis
met de snavel recht vooruit, en
blijkbaar is ze zo door de ring
gedoken. De vader had braaf
de jongen op de rug, maar het
vrouwtje kon zo geen vis meer
vangen. Gevolgen: De jongen
zijn na twee dagen omgekomen. En het vrouwtje heeft nog
een week met de ring gezwommen. Pas toen was ze zo uitgeput dat we haar eindelijk konden vangen om de ring te verwijderen. En dat allemaal omdat iemand te beroerd was om
zijn afval even in de prullenbak
te gooien.
Christiaan Knaap, Uithoorn
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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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.
Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
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van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Rooien extra bomen verbinding
Meerwijk Oost-West
Ondanks eerdere berichtgeving is
het nodig gebleken om voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan
de veilige verbinding Meerwijk OostWest 2 extra bomen te kappen
In het eerdere bericht is gesproken
over het rooien van 19 bomen voor

de werkzaamheden voor het maken
van een veilige verbinding MeerwijkOost-West. Deze bomen betreft allebei een sierkers (Prunus) t.h.v. school
De Eendracht aan de zijde van de
Polderweg. Het vervangen van deze
bomen wordt meegenomen in de 37

bomen die worden terug geplant in
het gebied. Heeft u naar aanleiding
hiervan nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. E. Valkenburg
van de afd. Leefomgeving op telefoonnummer (0297) 51 31 11 of per
e-mail via gemeente@uithoorn.nl

Weekend en nachtafsluiting N207 en N205
Van 5 tot 15 september 2014 werken de provincies Noord-Holland
en Zuid-Holland tegelijkertijd aan
de provinciale weg N207.
In verband met de werkzaamheden is de N207 tussen de Getse-

woudweg en de N208 afgesloten.
Het verkeer tussen Amsterdam
(A4) en Hillegom/ Lisse wordt omgeleid via de A44/N208. Ook de
kruising van de N207 met de N205
wordt aangepakt. In verband met
deze werkzaamheden is de N205

tussen de N207 en de Noordelijke
Randweg afgesloten. Verkeer van
en naar Nieuw-Vennep / Schiphol
kan hier hinder van ondervinden.
Meer informatie en omleidingskaartjes zijn te vinden op de website www.infoN207.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Bestemmingsplan Drechtdijk 109. Beroepsperiode 11 juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297-513111.
- Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4, Beroepsperiode 11
juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk,
0297-513111.
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperiode 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving,
L. Becker, (0297) 513111.
- Verordeningen sociaal domein gemeente Uithoorn. Inzageperode : 16 juli 2014
t/m 27 augustus 2014, Inlichtingen bij afdeling ontwikkeling, M. Reijnen, (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Tussen Iepenlaan en de Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van diverse bruggen. Ontvangen 7 augustus 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
constructie. Ontvangen 13 augustus 2014.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Weegbree 35, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.

KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING
OMGEVINGSVERGUNNING

De verdere uitwerking van het exploitatiegebied dient te worden gebaseerd op
het stedenbouwkundig plan, een inrichtingsplan, een verkavelingsplan, een matenplan, voorlopig en deﬁnitief van de woningen, een voortgangsplanning, het
Provincie Noord-Holland maakt bekend voornemen te zijn om omgevingsvergun- (voorontwerp)bestemmingsplan, een kaart voor de uitvoeringsfasering en een
ning te verlenen voor het hierna te noemen plan:
communicatieplan. Het stedenbouwkundig plan, communicatieplan en de voortgangsplanning zijn reeds vastgesteld. De overige documenten moeten nog worBedrijventerrein Uithoorn
den vastgesteld in de daarvoor ingerichte stuurgroep.
- Amsteldijk-Noord 35, het verwijderen van het voormalig hoofdkantoor.
Genoemd plan ligt van 15 augustus 2014 tot en met 26 september 2014 ter inzage Om het plan te kunnen realiseren draagt de gemeente de bij haar in eigendom zijbij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we- nde grond in het exploitatiegebied over aan de woningstichting. De woningstichting
ken kan een ieder tegen het voornemen van de Provincie Noord-Holland schrifte- levert te zijner tijd de grond voor de openbare ruimte aan de gemeente.
lijk zienswijzen kenbaar maken.
De gemeente zal zich inspannen om de realisatie van de hiervoor beschreven ontwikkeling mogelijk te maken door het plan in planologische procedure te brengen.
De ontwikkeling zal door middel van een herziening van het ter plaatse geldende
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
Ten behoeve van het verhalen van de tegemoetkoming in de schade, zoals bedat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
doeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, oftewel planschade, zijn parDe Kwakel
tijen overeengekomen dat de woningstichting een eventueel toegekende schade- Boterdijk 133, vergunning kabels en leidingen voor het (ver)leggen van elektri- vergoeding volledig aan de gemeente vergoed.
citeitskabels. Bezwaar t/m 19 september 2014.
- Poelweg 40 A t/m H en K t/m M, omgevingsvergunning voor het verbouwen en De gemeente zal voorts opdracht geven voor het bouw- en woonrijp maken. De
kosten hiervan komen voor rekening en risico van de woningstichting. Voor de door
splitsen van een bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 22 september 2014.
- Kerklaan 28, omgevingsvergunning voor het vervangen van lichtreclame. Be- de woningstichting te maken kosten in verband met het bouw- en woonrijp maken
zal de woningstichting ten gunste van de gemeente een zekerheidsstelling (bankzwaar: t/m 24 september 2014.
garantie) ter hoogte van de nader te bepalen kosten afgeven.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
In verband met de medewerking door de gemeente aan het in exploitatie brengen
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, tijdelijke omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevel- van de gronden binnen het exploitatiegebied is de woningstichting aan de gemeente een exploitatiebijdrage verschuldigd van in totaal € 328.790,-.
reclame. Bezwaar: t/m 18 september 2014.
- Schootsveld 19, omgevingsvergunning voor het verlengen van een steiger met Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van
een hekwerk. Bezwaar: t/m 24 september 2014.
de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden inge- Randhoornweg. Vergunning aan circus Barani voor het geven van circusvoor- diend.
stellingen van 3 tot en met 7 september 2014. Bezwaar t/m 26 september 2014.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
BEKENDMAKING ANTERIEURE GRONDEXPLOITATIEOVEREENKOMST
- Bruine Lijster 47, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. BeEX ARTIKEL 6.24 WRO LOCATIE CULTUURCLUSTER
zwaar: t/m 18 september 2014.
(MARKTPLEIN 63, 69 EN 71, WILHELMINAKADE 1)
- Amsteldijk Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei & Kano Vereniging Michiel de Ruijter voor het organiseren van een reünie op 6 sepBurgemeester
en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
tember 2014.
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 17 april 2014
de anterieure grondexploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 Wro is aangegaan met
Dorpscentrum
- Admiraal de Ruijterlaan, Thorbeckelaan, Prinses Christinalaan, Karel Door- Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V..
manlaan, Johan de Wittlaan. Vergunning aan de Uithoornse Wieler Trainings
Club voor het organiseren van de Wielerronde Uithoorn op 7 september 2014. De overeenkomst heeft betrekking op de locatie van het cultuurcluster (Confucius) ter hoogte van Marktplein 63, 69, 71 en Wilhelminakade 1. Deze overeenBezwaar t/m 23 september 2014.
komst gaat over het in exploitatie brengen van de (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummers 2413, 3134, 3135, 6907 en
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan circus Barani voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclamebor- 7160 (gedeeltelijk).
den om kenbaarheid te geven aan de komst van circus Barani naar Uithoorn.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
Bezwaar t/m 26 september 2014.
- Vergunning aan de heer De Weerdt voor het plaatsen van 12 tijdelijke recla- van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 21 augustus 2014 gemeborden om kenbaarheid te geven aan de kermis in De Kwakel. Bezwaar t/m durende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.
23 september 2014.
- Vergunning aan Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. voor het plaatsen van 10
ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE GRONDEXPLOITATIEtijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de collecte voor het NSOVEREENKOMST EX ARTIKEL 6.24 WRO LOCATIE CULTUURCLUSTER
GK in november 2014. Bezwaar t/m 23 september 2014.
(MARKTPLEIN 63, 69 EN 71, WILHELMINAKADE 1)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij op 17 april 2014 de anterieure
grondexploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 Wro is aangegaan met Van Wijnen
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Projectontwikkeling West B.V..
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
De overeenkomst heeft betrekking op de locatie van het cultuurcluster (ConfuPark Krayenhoff)
- Weegbree 35, het uitbreiden van de woning aan de voorzijde. Bezwaar t/m 15 cius) ter hoogte van Marktplein 63, 69, 71 en Wilhelminakade 1. Deze overeenkomst gaat over het in exploitatie brengen van de (delen van) de percelen kadasseptember 2014.
traal bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummers 2413, 3134, 3135, 6907 en
7160 (gedeeltelijk).
BEKENDMAKING ANTERIEURE GRONDEXPLOITATIEOVEREENKOMST
Van Wijnen zal volgens de overeenkomst binnen het gebied voor eigen rekening
EX ARTIKEL 6.24 WRO LOCATIE EUROPAREI MIDDEN
en risico de bestaande bebouwing slopen en de (nieuw)bouw van een multifunctiBurgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in onele ruimte met een breed cultuurprogramma en horeca, woningen, alsmede de
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 17 april 2014 aanleg van voorzieningen van openbaar nut realiseren. Van Wijnen zal voorts voor
de anterieure grondexploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 Wro is aangegaan met eigen rekening en risico het gebied het bouw- en woonrijp maken.
de woningstichting Eigen Haard.
De realisatie van het exploitatiegebied dient te worden gebaseerd op een Integraal
De overeenkomst heeft betrekking op de locatie Europarei Midden. Deze overeen- inhoudelijk concept, een voorlopig en een deﬁnitief van de bebouwing, een voortkomst gaat over het in exploitatie brengen van de (delen van) de percelen kadas- gangsplanning, het (voorontwerp)bestemmingsplan en een communicatieplan.
traal bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummers 6417, 6418, 6419, 7889 7905,
Om het plan te kunnen realiseren draagt de gemeente de bij haar in eigendom zij7906, 7909, 7907, 7888 en 7908, 7910 en 9224.
nde grond in het exploitatiegebied over aan Van Wijnen. Van Wijnen levert te zijDe zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond ner tijd de grond voor de openbare ruimte aan de gemeente.
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 21 augustus 2014 geDe gemeente zal zich inspannen om de realisatie van de hiervoor beschreven ontdurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.
wikkeling mogelijk te maken door het plan in planologische procedure te brengen.
De ontwikkeling zal door middel van een herziening van het ter plaatse geldende
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.
ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE GRONDEXPLOITATIEOVEREENKOMST EX ARTIKEL 6.24 WRO LOCATIE
Ten behoeve van het verhalen van de tegemoetkoming in de schade, zoals beEUROPAREI MIDDEN TE UITHOORN
doeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, oftewel planschade, zijn parBurgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaal- tijen overeengekomen dat Van Wijnen een eventueel toegekende schadevergoede in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van ding volledig aan de gemeente vergoed.
het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij op 17 april 2014 de anterieure
grondexploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 Wro is aangegaan met de wonings- In verband met de medewerking door de gemeente aan het in exploitatie brengen
van de gronden binnen het exploitatiegebied is de woningstichting aan de gemeentichting Eigen Haard.
te een exploitatiebijdrage verschuldigd van in totaal € 43.400,-.
De overeenkomst heeft betrekking op de locatie Europarei Midden. Deze overeenkomst gaat over het in exploitatie brengen van de (delen van) de percelen kadas- Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van
traal bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummers 6417, 6418, 6419, 7889 7905, de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden inge7906, 7909, 7907, 7888 en 7908, 7910 en 9224 (zie Bijlage I). De woningstichting diend.
Eigen Haard zal volgens de overeenkomst binnen het gebied tussen 182 en 196
woningen realiseren. De woningstichting zal de te realiseren sociale huurwoningen
gedurende minimaal 15 jaar na oplevering in exploitatie houden.
GEWEIGERDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
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Kaartverkoop Kwakelse
Nostalgische Avonden

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
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.
BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
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.
stIchtIng RechtswInkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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
psychologIsche
hUlpVeRlenIng
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

Apotheek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIeRenhUlp
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DIeRenARtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, 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

Het programma zal een mix zijn van
nog niet eerder op de site gepubliceerde foto’s, filmisch materiaal en
foto’s uit de diverse rubrieken op de
site www.de-kwakel.com. De Nostalgische Avonden worden geor-

Regio - De afgelopen ruim 15 jaar
houden een deel van bewoners van
de Nicolaas Beetslaan een jaarlijkse barbecue, traditioneel vindt deze plaats op de laatste zaterdag van
de zomervakantie. Zo ook afgelopen 16 augustus, 80 bewoners van
heel jong tot oud waren aanwezig.
De organisatie had vanaf vroeg in
de middag gezorgd voor een 19
meter lange opblaasbare stormbaan, zowel de jeugd als de volwassenen hebben zich hier prima mee
vermaakt, deze attractie kon ook dit

jaar weer geregeld worden met de
subsidie van Buurtbeheer, super dat
dit mogelijk is in Uithoorn!
Platenfeestje.nl een initiatief van
één van de bewoners, verhoogde de
sfeer met verzoeknummers uit de
jaren ’60, ’70, ’80 en ’90, uiteraard
gedraaid vanaf vinyl. De rest van
de avond was alles georganiseerd
rondom deze gezellige dj met zijn
platenbus. Succes gegarandeerd!
Het eten was super, het weer zat
mee en de avond was nog lang gezellig!

Knotgroep gaat hooien

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

psychologIsche
hUlpVeRlenIng
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDheIDszoRgpsycholoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Aan de Zoom: Cypers-grijze Maine Coon. Heet Hiromi.
- Uithoorn, Prins Bernhardlaan: Grijs-witte europese korthaar.
Is gecastreerd en heet Mittens.
Gevonden:
- De Kwakel, Achterweg: Schilpadpoes met witte bef en pootjes.
- Uithoorn, Straatburgflat: Zwarte kat.
- De Kwakel. Boterdijk: Cyperse poes.
- Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat.
Heeft een bandje om van Dierenbescherming.

ganiseerd: op vrijdagavond 26 september en op vrijdagavond 10 oktober. Beide avonden hebben hetzelfde programma. Aanvang 19.30 uur;
zaal open 18.30 uur. Entreekosten:
€ 5,00 incl. een kopje thee of koffie.
Kaarten kunt u vanaf heden bestellen bij Dirk Plasmeijer, Orchideelaan
45, De Kwakel, tel. 0297-563335
(’s avonds tussen 17.30-18.30 uur)
of via de mail: dp@de-kwakel.com

Nicolaas Beetslaan BBQ
groot succes

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

Regio - Stichting De Kwakel Toen
& Nu organiseert ook dit jaar weer
twee Kwakelse Nostalgische Avonden in het dorpshuis in De Quakel.

DIeRenhUlp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Snelvaarders opgepakt
Regio – Vorige week woensdagavond omstreeks 20.45 uur heeft de
politiehelikopter een lange tijd boven Amstelhoek en Uithoorn gehangen. De helikopter zag tijdens een
surveillance een boot met zeer hoge snelheid varen op de Amstel. De
boot is tot stoppen gedwongen en
bij de boodschappensteiger ston-

den agenten hen op te wachten. De
bestuurder van de boot kreeg een
behoorlijke bekeuring, waarna hij
‘rustig’ naar huis mocht varen. De
bestuurder is gecontroleerd op alcohol maar hij had niet gedronken.
Het is niet bekend hoe hoog de uitgeschreven boete is.
foto: As Media

Debuut begint weer!
Regio - Hou jij van zingen en gezelligheid? En ben jij tussen de 13
en 25 jaar? Dan is Debuut zeker
iets voor jou! Debuut is een jongerenkoor dat actief is in Uithoorn en
omstreken. Elke vrijdagavond van
19.15 tot 21.00 wordt er gerepeteerd
in de Burght in Uithoorn. Wij hebben ons eigen repertoire dat nog

steeds groeit! Wij zingen vieringen
in de Burght, maar ook buiten Uithoorn kun je ons vinden. Ben je geinteresseerd? Kom dan langs op de
vrijdagavond! De eerste repetitie is
op 22 augustus.
Voor vragen kunnen je mailen naar
jongerenkoordebuut@hotmail.com.

Regio - De rietlanden langs het Zijdelmeer in Uithoorn zijn de moeite waard om goed te verzorgen. De
stroken wuivend riet worden steeds
meer een zeldzaamheid, zeker binnen een bebouwde kom. De Knotgroep Uithoorn helpt eens per jaar
door het gemaaide riet te hooien
en het op hopen langs de Boterdijk
te leggen. Daar wordt het dezelfde
ochtend door een vrachtauto opgehaald. Waarom doen we dat? Om de
kwaliteit van het riet op peil te houden en om ook andere planten die
van deze schrale ondergrond houden te stimuleren.
Op zaterdag 23 augustus verzamelt
de Knotgroep om 9.00 uur bij de

Werkschuur aan de Elzenlaan. Met
hark, hooivork en draagberrie gaan
we de rietlanden over, die een paar
dagen eerder gemaaid zijn door de
maaiploeg van Landschap NoordHolland. Om 13.00 uur stoppen we
met een pittige kop soep. Halverwege is er koffie met koek. Iedereen die een ochtend actief wil zijn
in een mooi stukje natuur midden in
Uithoorn, is van harte welkom. Stevige schoenen of laarzen zijn nuttig, het kan nat zijn. Neem zelf ook
een beker en lepel mee. De knotgroep zorgt voor goed gereedschap.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
0297-565172 of www.knotgroepuithoorn.nl.

Rommelmarkt

COLOFON

Regio - Op zaterdag 23 augustus
wordt op het terrein van het Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg 205, Vinkeveen weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Zoals vele andere jaren belooft er weer
veel van uw gading te zijn! Natuurlijk het serviesgoed, speelgoed, kleding maar ook om wat te eten: hamburgers en poffertjes! Dit jaar kunt u
in de naastgelegen pastorie de boeken vinden en de kleinmeubelen in
de garage. Daar is ook de theetuin
met het heerlijke gebak en bijbehorende koffie, thee en fris. We hopen
u daar weer te ontmoeten; tussen
09.00 uur en 14.30 uur rekenen we
op u! De opbrengst is voor de kerk.
Inl. 0297-262300.

Het symbool van De Hoeksteen
Najaarsmarkt
op Open Monumentendag
Wilnis
Regio - Op allerlei manieren staat
De Hoeksteen, het monument van
Gerrit Rietveld, zaterdag 13 september open voor het publiek. Niet alleen is de bibliotheek uiteraard toegankelijk op de gebruikelijke openingstijden, maar ook diverse andere ruimten zoals de theaterzaal en
de oorspronkelijke kosterswoning
zullen die dag te bezichtigen zijn.
De stichting 50 jaar Hoeksteen organiseert, vooruitlopend op het jubileumjaar 2015, op deze nationale Monumentendag een tentoonstelling over de geschiedenis van
het gebouw, meerdere rondleidingen en een feestelijke High Tea in
samenwerking met de Wereldwinkel tot slot.
Ook wordt op deze dag bekend gemaakt wanneer het boek over ‘Heden, verleden en toekomst van De
Hoeksteen’ zal verschijnen en tegen

welke prijs daarop kan worden ingetekend. Wel is voor iedereen op
13 september al vast de kubus verkrijgbaar tegen de ‘vriendenprijs’
van vijf euro. Dit symbool van De
Hoeksteen is in wezen een kronkelende slang die alleen door vindingrijke vingers in bedwang gehouden
kan worden.

Nieuwe locatie voor
Toneelvereniging O.K.K.
Regio - Na heel veel jaren met
veel plezier en dankbaarheid gebruik te hebben gemaakt van de
Meijert,moesten ook wij een nieuwe lokatie vinden voor het toneel en
naruurlijk de vertrouwde bingo.
Wij zijn dan ook heel blij u mede te
kunnen delen dat wij twee lokties
hebben gevonden voor het toneel
en de bingo.De eerste toneelvoorstelling van het nieuwe seizoen zal

plaats vinden op 31 oktober en op
1 november in De Boei te vinkeveen
meer info hierover volgt.De eerste
bingoavond van het nieuwe seizoen
zal plaats vinden bij het Veenweidebad te mijdrecht,Ontspanningsweg
1 en de aanvang is om 19.45.
Er zijn weer een mooie prijsen te
winnen,waaronder een hoofdprijs...
lees volgende week meer in deze
krant. Wij hopen dat u er weer bij
bent.

Regio - Op zaterdag 13 september wordt in Wilnis voor de
zesde keer de Najaarsmarkt gehouden! Ook dit jaar is de gezellige markt de moeite van
een bezoek waard. Op de Herenweg vanaf de Pieter Joostenlaan tot en met de kruising
Dorpsstraat/ Raadhuisstraat
zal er voor elk wat wils te vinden zijn. Er is voor gekozen om
vooral lokale ondernemers en
organisaties ruimte te bieden
om zich te laten zien. Natuurlijk
rijdt de tractor met huifkar weer
rond en zijn er diverse kinderspelen. Omdat het Open Monumentendag is, zal de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat geopend zijn. In het gebouw is een speciale bloemententoonstelling te zien van vereniging Groei & Bloei Vecht en
Venen met als thema Ontmoeten. Daarnaast is in gebouw De
Schakel achter het kerkgebouw
de maquette van Wilnis in de jaren 1950 van Jan Bluemink te
zien en maquettes van het voormalige gemeentehuis en de Gereformeerde Kerk van Mijdrecht
van Alex van Ankeren. Verder
worden er loten verkocht waarvan de opbrengst is voor het
onderhoud van het monumentale kerkgebouw. Voor EUR 5
per stuk zijn de loten nu al te
koop bij Juwelier Nant Hartel
aan de Raadhuisstraat in Wilnis
en er zijn weer prachtige prijzen
te winnen.

sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplAgE: 16.100
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Pand van Colijn ondergaat
metamorfose

Mindfulness trainingen in
TCO voor (jong)volwassenen
Regio - Al heel wat mensen hebben hun weg gevonden naar de
mindfulnesstrainingen in Therapeutisch TrainingsCentum Oosteinder in Aalsmeer Oost. Zij hebben
handvatten meegekregen om stap
voor stap beter om te kunnen gaan
met onder andere stress, piekergedrag of onrust. Vaker in het nu leven kan hierbij helpen en dat is wat
Mindfulness kan leren. Ook mensen
die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en meer bewust in het leven willen staan, kunnen baat hebben bij mindfulness. In
de training wordt gewerkt met meditatie, ontspannende yoga en gedragsoefeningen uit de Boeddhistische en westerse psychologie. TCO
biedt in samenwerking met Wings &
Footprints de 8 weken durende training aan, zoals Jon Kabat Zinn deze
meer dan 30 jaar geleden ontwikkelde. Het kost veel tijd, training en
liefdevolle aandacht voor jezelf om
anders met vaak zeer hardnekkige
patronen om te leren gaan. Door het
volgen van een Mindfulnesstraining
zet je een stapje om met meer rust
en als een vrijer mens in het leven
te staan.
Er is nu ook een 6 weken durende training ontwikkeld in TCO speciaal voor jong volwassenen tussen
de 18 en 23 jaar. Bij voldoende belangstelling kan deze 17 september starten op 6 woensdagmidda-

gen van 16.30 tot 18.00 uur. De basistrainingen worden begeleid door
twee trainers, Marianne Buskermolen, directeur van TCO en reeds 30
jaar werkzaam als psychosomatisch
(Cesar) oefentherapeut, haar specialiteit is stressreductie, en Joke van
der Zwaan, gecertificeerd mindfulnesstrainer en oprichter van Wings
& Footprints. Zij heeft al vele jaren
ervaring als meditatie en yogadocente. Zij vullen elkaar prachtig aan
en kunnen als team op verantwoorde wijze de deelnemers in de mindfulnesstraining begeleiden op hun
innerlijke reis. De 8 weken durende
trainingen voor volwassenen starten op 4 september en 6 november;
bij voldoende aanmeldingen kan er
nog een training van start gaan op
de dinsdagochtenden vanaf 16 september. De kosten voor volwassenen bedragen 320 euro, inclusief
introductie en intakegesprek vooraf en een werkboek, digitale teksten en 5 CD’s om thuis mee te oefenen. De kosten voor jongvolwassenentraining zijn 175 euro (exclusief zelf aan te schaffen werkboek, incl. CD’s). Er is een gratis introductie- en intakegesprek mogelijk. Aanmelden en info: info@
Wingsandfoortprints.nl,
telefoon
06-23861976 (Joke) of via het aanmeldformulier op de stites: www.
wingsandfootprints.nl en www.tcoaalsmeer.nl waar ook meer informatie te lezen is.

Regio - Volgend jaar bestaat Dans
en Partycentrum Colijn 40 jaar!! Dit
was voor Axel en Heleen Colijn een
goede reden om weer eens met een
frisse blik naar het pand te kijken en
de nodige aanpassingen te verrichten. Axel Colijn: “Mijn ouders hebben altijd veel geld gestoken in het
op to date brengen van het pand en
de voorzieningen. Niet voor niets
hebben zij in 1987 besloten het
huurpand in de Julianalaan vaarwel te zeggen. Het bezit van een eigen pand is in deze tijden een groot
goed en voor de voorzieningen ben
je dan niet afhankelijk van een verhuurder.” Wat begonnen is als een
fantastisch danscentrum voor stijldansen en Rock ’n Roll en waar vele Uithorenaars hun dansvoetstapjes hebben liggen, is in het laatste
decennium uitgegroeid tot een all
round bedrijf voor diverse dansstijlen én een geweldige locatie voor
hele leuke feesten en partijen. Deze groei was noodzaak; het stijldansen is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend en de wereldwijde crisis van de afgelopen jaren maakten
het ook voor Axel en Heleen noodzakelijk om de zaken eens goed te
bekijken en een switch te maken in
hun bedrijfsvoering.
Stijldansen
Natuurlijk geven zij nog steeds stijldanslessen. Heleen: “daar zijn we
mee opgegroeid. We vinden het ook
na 25 jaar lesgeven nog steeds heel
erg leuk om mensen te laten ontdekken dat samen dansen superleuk is en dat iedereen het kan leren! En dat het een ontzettend leuk
avondje uit is, om de hoek”. Daarnaast is er inmiddels een brede balletafdeling ontwikkeld, deze afdeling wordt voornamelijk gevormd
door jeugdige leerlingen tussen de
3 en 25 jaar maar er is ook een les,
keep fit, voor de dames boven de
25 jaar. De lessen in de verschillen-

de stijlen zoals popshowdance, hip
hop, modern, klassiek en techniek
worden gegeven door goed opgeleide docenten van b.v. Lucia Marthas of Codarts Rotterdam. Daarnaast heeft het Partycentrum zich
steeds verder ontwikkeld. Vorig jaar
heeft de gemeente in het nieuwe
concept voor de herziening van het
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein, de bestemming van het
Dans en Partycentrum aangepast.
Hierdoor zijn er voor Axel en Heleen
meer mogelijkheden om het Partycentrum verder te ontwikkelen. In
het afgelopen seizoen heeft dit zich
vertaald in een aantal verschillende samenwerkingsverbanden zoals met de Vocal Company van Ferdinand Beuse en Bridgevereningingen Hartenvrouw en De Legmeer.
Daarnaast weten steeds meer mensen de gang naar het partycentrum
te vinden voor hun familiefeestjes,
jubilea en andere feestelijke activiteiten.
Buitenkant
Deze ontwikkelingen hebben ertoe
geleid dat Axel en Heleen ook de
buitenkant van het pand eens onder
de loep namen. Het steenwerk is
geschilderd en het pand oogt daardoor strakker en meer verzorgd. Het
oude hek is verwijderd en er zal binnenkort een nieuw hekwerk worden
geplaatst. Daarnaast zal er nog worden gesleuteld aan de styling, de
finishing touch van het pand. Zo dat
in het jubileumseizoen zowel de binnenkant als de buitenkant er weer
eigentijds uitziet. In september 2015
zal de reünie plaatsvinden. Deze
stond gepland voor september 2014
maar helaas is daar door persoonlijke omstandigheden een stokje voor
gestoken. Axel en Heleen, Cees en
Stella hopen alle oudleerlingen dan
ook te ontmoeten op een knallend
feest in 2015!. Meer info:
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Al 14 jaar in kapperswereld

Kapster Tamara komt, ook
in de avond, bij u thuis!
Regio - Een nieuwe uitdaging is
Tamara Resoort sinds maandag
18 augustus aangegaan. De kapster is sinds deze week voor zichzelf begonnen en komt graag thuis
bij u langs. “Ik kom bij de mensen
thuis. Zij hoeven de deur niet meer
uit en kunnen zelfs in de avonduren
geknipt worden in hun eigen vertrouwde omgeving”, vertelt Tamara
enthousiast. Tamara Resoort komt
oorspronkelijk uit Aalsmeer, maar
woont nu alweer vijf jaar in Uithoorn. “Ik zit al 14 jaar in de kapperswereld, ervaring heb ik dus zeker! Ik heb vele jaren gewerkt in
Aalsmeer, bij kapsalon Tom Meijer, en nu begin ik dus voor mezelf.
Uiteraard onwijs spannend, maar
ik hou van mijn vak! Ik heb er lang
naar uitgekeken en heb er ontzettend veel zin in! Uiteindelijk hoop ik
in de toekomst zelf een klein zaakje te runnen, maar dat is de volgende uitdaging. Het kappersvak is een
mooi beroep. De mensen blij maken en klanten die tevreden zijn.
Daar gaat het allemaal om. En een

gezellig praatje hoort er ook zeker
bij! Ik hoop op een mooie tijd”, besluit de kapster. Ze heeft nog een
interessante actie: Vanaf vier personen op één locatie wordt 10% korting per persoon aangeboden op elke behandeling. Let wel, dit geldt alleen voor vier of meer personen op
één locatie! En ‘Tamara’s Hair’ werkt
met een stempelkaart. Zeven stempels betekent 50% korting op een
knipbeurt. De stempels gelden overigens alleen voor knippen. Bel voor
meer informatie en een afspraak
naar 06-27013404 of stuur een mail
naar tamara_resoort@hotmail.com.

Brood & Spelen neemt de
De Blokkendoos over
Regio - Brood & Spelen neemt
per direct de activiteiten van kindcentrum De Blokkendoos over. Het
kindcentrum in Uithoorn biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12
jaar. Van kinderopvang voor de allerkleinsten tot buitenschoolse opvang. Met de overname door Brood
& Spelen blijft de continuïteit gewaarborgd en behouden de kinderen en de ouders de vaste locatie en
de vertrouwde gezichten.
Brood & Spelen heeft de ambitie om
haar activiteiten verder uit te breiden als het gaat om kinderopvang
in Nederland. Door de persoonlijke
aanpak in combinatie met een actief
en eigentijds activiteitenprogramma
afgestemd op de verschillende leeftijden is de organisatie onderscheidend in de kinderopvangmarkt.
Brood & Spelen werkt met vaste gezichten op de groep en roulerende specialismen, zoals bijvoorbeeld
een sportleraar, een dansdocent of
een kunstenaar. Hiermee is de organisatie in staat het kind, de ouders en de school goed te bedienen
als het gaat om kwalitatieve kinder-

opvang. Kindcentrum De Blokkendoos is een mooie aanvulling op de
locaties in de regio Amsterdam.
Ook gaan de pedagogisch medewerkers van De Blokkendoos over
naar Brood & Spelen, waardoor de
kinderen en de ouders het vaste
aanspreekpunt behouden. Op deze
manier blijft ook alle kennis en ervaring in huis. De komende tijd gaat
Brood & Spelen in gesprek met de
medewerkers en de ouders om het
proces zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Waarom overname activiteiten van
De Blokkendoos? Als gevolg van de
crisis maken steeds minder kinderen gebruik van kinderopvang. Ook
De Blokkendoos kreeg daar steeds
meer last van. De afgelopen tijd is
gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Gedeeltelijk is dat gelukt. Afgelopen dinsdag 22 juli is het faillissement van De Blokkendoos uitgesproken. Dankzij overname van
de activiteiten door Brood & Spelen blijft de locatie bestaan en behouden zoveel mogelijk medewerkers hun baan.

P. den Hartog en F. Grashuis, beiden tandprotheticus..

Specialist voor uw kunstgebit

Inloop bij praktijk den Hartog
Regio - Veel Nederlanders hebben
een slechtpassend of verouderd
kunstgebit.
Dit gaat vaak samen met pijn en ongemak. Een bezoek aan een tandprotheticus kan dan de oplossing
brengen. Een gebitsprothese gaat
gemiddeld tussen de vier tot acht
jaar mee. Het is verstandig om de
prothese eens in de twee jaar te laten controleren. Zo kunnen eventuele problemen verholpen worden
door de prothese aan te passen of
te vernieuwen, zodat het weer lekker zit. Bij een prothese wordt goed
gekeken naar de vorm en de kleur
van de tanden en kiezen. Het moet
goed passen bij het gezicht van de
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er is
nu ook de mogelijkheid om met behulp van implantaten het kunstgebit
goed vast te zetten, het zogenaam-

de ‘klikgebit’. De implantaten worden in goede samenwerking met
een implantoloog geplaatst,waarna
de tandprotheticus de uiteindelijke
prothese maakt. Tegenwoordig hebben de zorgverzekeraars de vergoeding van een prothese in het pakket opgenomen. Ook voor de prothese op implantaten is vergoeding
vaak mogelijk. Als u meer wilt weten over een kunstgebit op implantaten kunt u een afspraak maken
voor vrijblijvende informatie en gratis advies. U kunt natuurlijk ook terecht voor reparaties, aanpassingen
aan de prothese of vervanging van
uw bestaande prothese. Op woensdag 27 augustus houdt Tandprothetische praktijk den Hartog aan de
Uiterweg 6 een inloopdag van 9.00
tot 14.00 uur. U kunt deze dag gratis en vrijblijvend uw prothese laten
controleren. Voor meer informatie:
0297-342699.

Schilderen voor jong en oud
Regio - In Atelier De Rode Draad
geeft Joke Zonneveld les in Spelend
Schilderen. Zij bouwt haar lessen op
rond het schilderproces, in plaats
van het resultaat. Door de cursist
“anders” in beweging te brengen,
krijgt je denken minder aandacht
en daar profiteert je creativiteit van.
Ook als je al geschilderd hebt, kun
je gebruik maken van deze insteek.
In de herfst is er ruimte voor de opbouw van verflagen in een schilderij, bij zowel acryl- als aquareltechniek. Bonus bij deelname aan de hele cursus: een aquarelplank. Op 30
augustus Spelend Schilderen en het
Kader (workshop 13.30-16.30 uur).
Vanaf 6, 8 en 18 september Spelend
Schilderen met Gelaagdheid, (zami, 13.30-16.30 uur, ma- en do-ocht
9.30-12.30 uur). Kinderles (5-8 jaar)
op do-mi 15.45-17 uur vanaf 28 augustus. Deeltijd en proefles zijn mogelijk. Nieuw in het atelier Mariska

Steensma met Viltworkshops vanaf oktober: www.rizzzkreations.com.
Atelier adres: Prinses Margrietlaan
86, Uithoorn.
Informatie: www.jokezonneveld.nl,
info@jokezonneveld.nl en
06-44850038. Het atelier is te huur
in deeltijd.

NATUUR
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Zomer in De Ronde Venen
De zomer is bij uitstek geschikt
om naar buiten te gaan en van
de natuur te genieten. In De Ronde Venen valt ook heel veel te genieten. Denk aan de Vinkeveense
plassen, denk aan natuurreservaat de Botshol, maar denk ook
aan de vele vrij liggende fietspaden door het polderlandschap.
Of aan wandelen over de Oude
Spoorbaan en het pad door Marickenland: heerlijk! Het verkeerslawaai is heel ver weg, je hoort
het riet - waarin nog een enkele
karekiet zijn krassende liedje ten
gehore brengt - ruisen.
De grote en de kleine lisdodde steken hun kaarsen alweer in
de lucht, je ziet heel veel moerasvlasleeuwenbek bloeien, valeriaan bloeit nog volop, evenals
boerenwormkruid, Jakobskruiskruid, harig wilgenroosje en nog
heel veel andere prachtbloemen.
In het water natuurlijk waterlelies,
gele plompen.
Ga eens roeien op de Botshol,
een moerasgebied tussen Abcoude en Vinkeveen, waar de
vervening niet werd doorgezet
omdat de turf zout bevatte. De
Botshol heeft nl. brak water.Turg
met zout geeft een nare lichtval.
Geniet van grote velden waterlelies, van de grote ratelaar (een
soort rammelaar met z’n zaden)
en van de rust die je niet zou verwachten midden in de Randstad.
Misschien heeft u geluk en ziet
u een ooievaar boven het water
en boven uw hoofd zweven op
de thermiek. In het riet wonen

heel veel vogelsoorten maar deze zijn inmiddels stil. De jongen
zijn groot gebracht en het is nu
de tijd om te ruien: een nieuw verenpak dat er weer een jaar tegen
kan. Hetzelfde geldt voor de eenden en ganzen. Allen houden zich
gedeisd want ze zijn heel kwetsbaar nu.
Fietsen om de Botshol en lang de
rivier de Waver is ook prachtig om
te doen. Langs de oever van de
Waver kun je zelfs wilde orchideeën vinden. Verder natuurlijk
de al eerder genoemde soorten
bloemen. De Ronde Venen heeft
een fijnmazig fietsroutenetwerk
behalve rond de Botshol door de
weidegebieden met bovenlanden
en droogmakerijen. De bovenlanden hebben de in de middeleeuwen tot stand gebrachte verkaveling, te herkennen aan brede sloten en hoog water . In de droogmakerijen zijn de sloten smal en
liggen diep. Hier is in het verleden turf gewonnen waardoor
plassen ontstonden die weer zijn
droog gemalen.
Ga er op uit en geniet van de zomer zo lang het nog kan!
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Duurzaam MKB Award:
Doe mee!
Regio - Ook dit jaar nodigen de
gemeenten van Amstelland ondernemers uit de regio uit om
mee te doen aan de Duurzaam
MKB Award 2014*: een prijs voor
MKB ondernemers die mooie en
inspirerende prestaties verrichten op het gebied van duurzaam
ondernemen. Aanmelden kan tot
vrijdag 29 augustus. Het aanmeldformulier en de voorwaarden
is te vinden op www.mvoprijs.nl
(kies voor Amstelland). ‘Wij zijn
nog steeds super trots’ vertelt
Joost Kragtwijk van Kragtwijk Catering, winnaar van vorig jaar. Het
leverde hun veel positieve impulsen op: publiciteit, leuke reacties
van klanten en leveranciers en innovatieve plannen, bijvoorbeeld
om de geldprijs in onderzoek naar
duurzamer verpakkingsmateriaal

te investeren. Bij duurzaam ondernemen moet je denken aan:
milieuvriendelijke bedrijfsvoering,
goed personeelsbeleid, initiatieven die het delen van machines/
auto’s e.a. middelen makkelijker maakt, werkgelegenheid voor
mensen met een beperking, bevorderen van eerlijke handel, verduurzamen van productketens,
nieuwe financieringsconcepten
en dergelijke. Kortom initiatieven
die zorgen dat producten/diensten én bedrijfsvoering een positieve bijdrage leveren aan samenleving en milieu. De gemeenten
Amstelveen, Aalsmeer, Diemen,
Ouder-Amstel en Uithoorn bieden hun duurzame ondernemers
graag een podium, de (regionale) economie. Duurzaamheid is de
toekomst.
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Feestmiddag op
De Springschans!
Regio - Om het nieuwe schooljaar
feestelijk van start te laten gaan,
organiseert De Springschans een
feestmiddag op 30 augustus a.s.
van 12.00-16.00 uur. Op het schoolplein zijn spellen te doen voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Denk aan koekhappen, panna-voetbal en eendjes hengelen. Het thema
voor deze feestmiddag is “Oud Hollands” en daarin past ook perfect
de poffertjeskraam en het winkeltje met oud-hollands snoep. Ja, ook
aan de inwendige mens wordt ge-

Wilnisser beledigt agenten
Regio - Een 36-jarige man uit Wilnis
is vrijdag jl. tijdens het Wilnis Festival
aangehouden, omdat hij twee agenten had beledigd. De agenten zaten
omstreeks 01.25 uur in een politieauto op de Pieter Joostenlaan nabij het
feestterrein. Bij het wegrijden riep de

dacht! Voor de spelletjes koopt men
een strippenkaart bij de entree van
het schoolplein en voor een hapje en drankje zijn munten te koop.
Van 14.00-15.00 uur is er een veiling
met zeer originele kavels! Zorg dus
allemaal dat u er dan bent. De opbrengst van deze feestmiddag komt
geheel te goede aan de leerlingen
van De Springschans. We gaan er
met elkaar een hele gezellige middag van maken en hopen u allen te
mogen begroeten op ons “Oud Hollands” Schoolplein!

Wielrenner belandt in voortuin
Regio - Vrijdagochtend is er een
wielrenner aangereden op de kruising Vinkenkade en de Groenlandsekade. Twee wielrenners staken
over van de Vinkenkade naar de
Groenlandsekade toen een auto de
kruising op reed. De automobilist
heeft de fietsers waarschijnlijk niet
gezien en reed door. Op hebt kruis-

Van Kouwen Mijdrecht
Hét nieuwe adres voor Fiat en
Alfa Romeo onderhoud
Regio - Van Kouwen Mijdrecht is
het nieuwe adres voor onderhoud
aan uw Fiat of Alfa Romeo. Ter kennismaking ontvangt u tijdelijk 1 jaar
gratis Eerste Hulp bij Autopech cadeau!
Bij elke beurt kan een Fiat of Alfa
Romeo bezitter een jaar lang mobiliteitsgarantie kopen voor een
laag tarief. Dit is vergelijkbaar met
een ANWB abonnement met Europa dekking, echter betaalt u voor
een Fiat of Alfa Romeo abonnement
slechts €39,95 en voor een ANWB
abonnement meer dan het dubbele. Van Kouwen in Mijdrecht biedt
dit abonnement nu tijdelijks GRATIS
aan als kennismaking, bij een onderhoudsbeurt in Mijdrecht.
De voormalige vestiging van Van
Kouwen in Uithoorn is recent verhuisd naar Hoofddorp. In dit nieuwe moderne pand komen de nieuwe Fiat’s goed tot hun recht en kunt
u ook de nieuwe modellen van Al-

fa Romeo bewonderen. Om dichterbij service te kunnen aanbieden
zijn sinds kort de merken Fiat en Alfa Romeo toegevoegd aan de officiële merken van de vestiging in
Mijdrecht. Dat betekent dat Fiat en
Alfa Romeo bezitters hun officiële
merkonderhoud in Mijdrecht kunnen laten uitvoeren. Officieel onderhoud is belangrijk voor het behoud
van de fabrieksgarantie, alsmede de
langer doorlopende lakgarantie van
de auto. Daarnaast werken er deskundige monteurs aan de auto en
behoudt de auto een hogere inruilwaarde.
Van Kouwen Mijdrecht is gevestigd
aan de Communicatieweg 26 en bereikbaar via telefoonnummer 0297272 272. Meer informatie over de
mobiliteitsgarantie van Fiat en Alfa Romeo kunnen de medewerkers
van Van Kouwen u geven of u kunt
kijken op de website van Van Kouwen.

Wilnisser gewond bij ongeluk
Regio - Donderdagmorgen jl. werden de hulpdiensten gealarmeerd
voor een eenzijdig ongeluk op de
Zevenhovenseweg in Ter Aar. De auto kwam tegen een paal en raakte

onbestuurbaar. De auto eindigde in
de sloot. De bestuurder, een 19-jarige man uit Wilnis raakte gewond en
is overgebracht naar het ziekenhuis.
De passagier bleef ongedeerd.

Wilnisser, zonder enige aanleiding,
tot twee keer toe beledigende woorden naar de agenten . Hierop besloten de agenten om de Wilnisser aan
te houden. Hij werd overgebracht
naar het politiebureau en daar voorgeleid aan de hulpofficier van justitie.

punt kwamen ze elkaar tegen, maar
toen was remmen al te laat. Een van
de wielrenners werd hierbij geraakt
door de auto en belandde in de
voortuin van het naastgelegen restaurant. De ambulance was snel ter
plaatse en heeft de wielrenner met
onbekend letsel overgebracht naar
het ziekenhuis.

Vrachtwagen te water in
de Vinkeveense Plassen

Echtpaar Misseyer
zestig jaar getrouwd
Regio – Het echtpaar Misseyer
vierde zaterdag jl. hun diamanten
huwelijk. Samen met familie hebben zij genoten van deze mooie
dag; Een rondvaart over de Kromme Mijdrecht met aansluitend een
diner bij het Westeinder Paviljoen.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn
kwam op de trouwdag 29 juli langs
om hen te feliciteren met dit heugelijke feit. Voor de burgemeester was
het overduidelijk bij welke woning
aangebeld moest worden, de buren
hadden goed hun best gedaan met
slingers en ballonnen.
Het echtpaar heeft elkaar in 1948

Regio - Vorige week donderdagmiddag rond 17.00 uur reed er een
vrachtwagen pardoes de Vinkeveense Plassen in.
De vrachtwagen reed op de N201 in
de richting van Mijdrecht en raakte tussen de Vinkeveense Plassen
door onbekende oorzaak van de
weg en belandde in het water. De
bestuurder kon snel uit de vrachtwagen komen. De man was licht

gewond en werd behandeld door
het ambulancepersoneel. Door het
kantelen van de vrachtwagen lekte er diesel. De brandweer heeft
het lek afgeschermd zodat de Vinkeveense Plassen niet vervuild zouden worden. Het overige verkeer
had weinig last van het ongeluk. Later op de avond is de vrachtwagen
uit het water gehaald.
Foto: Angelique van Elteren

leren kennen op een schoolfeest in
Malang, Indonesië. In 1950/51 zijn
zij naar Nederland gekomen. Na bijna 20 jaar in Amsterdam gewoond
te hebben, zijn zij in 1971 verhuisd
naar Uithoorn. Het diamanten paar
heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.
“We wonen nog zelfstandig en redden ons goed”. Meneer Misseyer
rijdt nog steeds zelf auto, doet dagelijks boodschappen en is alom
bekend om zijn grappen in de winkels van het Zijdelwaard. Mevrouw
Misseyer heeft tot voor kort nog altijd meegedaan met gymclubjes.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet
bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

Maden in de vuilcontainer(s)
Ik lees de laatste tijd veel klachten
over maden in de vuilnisbak en de
daarbij behorende overlast van
vliegen. Inderdaad, het is makkelijk om de gemeente hierop aan
te spreken, maar we weten allemaal dat die niet gaat bewegen.
We moeten dus zelf met oplossingen komen in plaats van te lopen mopperen wie het probleem
van maden en vliegen gaat oplossen. Het bestrijden van de vliegen
en maden volgens de suggesties
van Arno, bewoner Grift Uithoorn,
met bleek en dergelijke heb ik ook
geprobeerd. Dat helpt inderdaad
niet. Toen ben ik maar is gaan opletten hoe die vlieg in mn vuilnisbak komt en dwars door mn plasticafvalzakken de larven legt om
na twee dagen te genieten van
visvoer in de vorm van honderden
maden. Als je kijkt naar de vorm

van de afvalcontainer, zal je merken dat er een behoorlijke ruimte zit tussen de klep en de bak in
gesloten toestand. Daar zit dus
het probleem. Het is een wegrestaurant geworden voor vliegen,
de deur staat altijd wagenwijd
open. Je kan doen en laten wat je
wilt, plastic in plastic, kranten in
plastic, bleekwater in de bak, tussentijds reinigen als dat mogelijk
is, het is een ongelijke strijd. Ik
kwam toen op het volgende idee:
Sluit de deur! Bij de “doe-het-zelf
zaak” tochtstrip gehaald, een tube secondenlijm en plastic handschoenen om mijn vingers niet
aan elkaar te plakken bij gebruik
van secondenlijm. (je zal niet de
eerste zijn met aan elkaar geplakte vingers). Je plakt naar gelang
de kier in je afvalcontainer één of
meerdere strips in de buitenrand

van de klep. (zie foto) In het begin
moet je klep misschien wat stevig
aanduwen, maar na gebruik past
de tochtstrip zich aan en de klep
valt beter dicht. Dat was stap 1.
Nu stap 2
Omdat je de klep toch af en toe
moet opendoen om je afval weg
te werpen, zijn er altijd wel vliegen die vliegensvlug je bak induiken. Geen nood. Het gebruik van
insectenspray verhelpt ook dit
probleem. Ja, het is aan te bevelen om zo nu en dan een spraytje van de insectenverdelger in
je container te spuiten en doodt
daarbij ook de maden (heb ik gemerkt) dus twee vliegen in één
klap.
Voordeel van de strips is dat de
stank in je bak minder is te ruiken, voorkomen doe je echter niet. Afval stinkt nu eenmaal,
dat is dus weer een nadeel. Reinig regelmatig je afvalcontainer
of laat dat doen. Als iedereen in
Uithoorn met een vlieg en madeprobleem in de afvalcontainer
bovenstaande suggestie opvolgt,
zullen er absoluut minder vliegen
zijn (het zijn er opvallend meer
dan voorgaande jaren) en zeker
minder kruipende maden in je afvalcontainer.
Met vriendelijke groet,
Ruud Overdorp
Bruine Lijster

Ook wij werden getroffen door de brand
Even een kleine reactie op het artikel van vorige week. Ten eerste
betreuren wij natuurlijk de schade geleden door het bedrijf Starkozijn en DUO sport, maar willen toch even kwijt dat het bedrijf Starkozijn ook aan de andere kant buren had, te weten: Assurantie kantoor Gros ABC assu-

rantiën. Bij deze willen wij laten
weten dat ons gehele kantoor inclusief inventaris verloren is gegaan bij de brand, mede doordat ons pand toegankelijk was
voor de brandweer, dit in tegenstelling tot sommige andere panden, waardoor vanuit ons kantoor
kon worden geblust. Wij hebben

echter de schouders eronder gezet en waren de maandag na de
brand weer om 8.30 aanwezig op
een noodlocatie om onze klanten weer zoals vanouds te kunnen adviseren.
Met vriendelijk groet,
M. Kok
Gros ABC assurantiën

Hoe Stichting AED Uithoorn werkt bij
reanimaties
“Twee keer met hartslag naar ziekenhuis” meldde de Nieuwe Meerbode vorige week. Het ging om
twee gevallen waarin de hulpdiensten ter plaatse kwamen bij een
gemeld acuut hartincident.
Gelukkig een goede afloop dus,
voor de patiënten en de hulpverleners. Uit het persbericht blijkt
dat bij de Nieuwe Meerbode en
wellicht ook bij veel inwoners in
Uihoorn niet goed bekend is hoe
acute hulp bij mogelijke circulatiestilstand in onze gemeente is georganiseerd. Ter informatie daarom enkele opmerkingen en
aanvullingen naar aanleiding van
dit persbericht van vorige week,
met een korte beschrijving van het
systeem. Geïnitieerd door de bevlogen cardioloog professor dr. R.
Koster in het Amsterdamse AMC
en door de ambulancedienst Amsterdam/Amstelland&Zaanstreek/
Waterland is in Uithoorn en andere regiogemeentes een zeer snel
werkend systeem voor harthulp
opgezet. Doel is om bij mensen
met vermoedelijk een circulatiestilstand zo snel mogelijk hulpverleners te brengen die met reanimatie kunnen beginnen en vooral ook
om pijlsnel een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij de patiënt te krijgen. Met behulp van
zo’n makkelijk te bedienen apparaat kan een stilstaand (fibrillerend) hart weer in het gareel worden gebracht. Mits binnen enkele minuten is begonnen met borstcompressie en beademing. En mits
dat apparaat er binnen een minuut
of vijf, zes is.
Stilstand
Bij circulatiestilstand telt iedere seconde. Hoe eerder met handmatige reanimatie, ondersteund door
zo’n AED, kan worden begonnen,
des te groter de kans dat de circulatiestilstand kan worden opgeheven. Dus hoe groter de kans dat de
patiënt weer met kloppend hart en
met minimale gezondheidsschade in de ambulance naar het ziekenhuis gaat.Ons gebied kent een
voortreffelijke en zeer professionele ambulancedienst. Die is niet
van een GGD overigens, maar het
is een grote zelfstandige ambulancevoorziening voor de hele regio

Amsterdam en omstreken. Er zijn
voor Uithoorn uitrukposten aan
de Spinnerij in Amstelveen en de
Zwarteweg in Aalsmeer. Maar ook
de snelste ambulance kan meestal
niet binnen vijf minuten bij de patiënt zijn. Zeker niet als het druk
is en niet onmiddellijk een auto in
Aalsmeer of Amstelveen beschikbaar is en van een post in Amsterdam of Hoofddorp moet komen.
Ook dat gebeurt. Krijgt de patiënt met een circulatiestilstand in
de wachttijd van tien, vijftien, misschien wel twintig minuten geen
hulp, dan heeft reanimatie meestal geen zin meer. Het is voor de patiënt dan vrijwel zeker te laat.
Samenwerking
Om de kans op een geslaagde reanimatie voor iedereen ook in onze
gemeente te vergroten is twee jaar
geleden vanuit de regionale ambulancedienst het systeem van “Burgerharthulp” opgezet. Rond veertig Uithoornse vrijwilligers van de
Stichting AED Uithoorn, afkomstig uit de kring van onder andere de EHBO-verenigingen en de
Bedrijfshulpverlening, zijn geoefend in het uitvoeren van reanimatie (borstcompressie en beademing) en in het werken met een
AED. Onder leiding van de ambulancedienst werken zij samen met
de Uithoornse vrijwillige brandweer, de politie en de ambulancedienst zelf. Brandweer- en politieauto’s zijn voorzien van een AED
en ook deze hulpverleners kunnen
daarmee werken. Als bij de centrale meldingspost een 112-melding
binnenkomt over een (mogelijke)
circulatiestilstand, stuurt de centralist meteen twee ambulances.
Maar tegelijk ontvangen de vrijwilligers van het Reanimatieteam Uithoorn een melding op hun “pieper”, de dichtstbijzijnden ook via
een SMS-bericht op hun mobiele
telefoon, met het adres van de patiënt. Tegelijk gaat de melding naar
de politie en de vrijwillige brandweer.
Vrijwilligers
De vrijwilligers die thuis of in de
buurt zijn en onmiddellijk kunnen komen spoeden zich naar
de patiënt, met een setje hulpmiddelen en herkenbaar aan een

gele hes met “Reanimatieteam
Uithoorn”erop. Ook rijdt meteen
een politieauto met een AED naar
dit adres en rukt een brandweerbemanning met een AED uit. Alle leden van het reanimatieteam
werken volgens protocollen van
de ambulancedienst en zij oefenen regelmatig samen met de
brandweervrijwilligers en de ambulancemedewerkers. Iedere inzet wordt geëvalueerd onder supervisie van professor Koster. Zo
wordt gestreefd naar voortdurende verbetering van de harthulp in
ons gebied en wordt de effectiviteit van snelle reanimatie- en AEDinzet gemeten. Binnen enkele minuten na een 112-melding, alle dagen vierentwintig uur, snellen dus
in Uithoorn bij verdenking op een
circulatiestilstand goed geoefende vrijwilligers van het Reanimatieteam Uithoorn, de brandweer
en een politiewagen met een AED
naar de patiënt. Voordat de eerste
ambulance er kan zijn, is mogelijk
levensreddende hulpverlening dan
al op gang. De wachttijd wordt effectief gebruikt en de ambulanceverpleegkundigen (niet alleen
“broeders” overigens, ook zeer bekwame “zusters”!) nemen de hulpverlening over, met hun kennis en
geavanceerde hulpmiddelen. Zo
nodig nog met assistentie van de
vrijwilligers. Voor de Uithoornse
patiënt, diens naasten en de hulpverleners gaat zo geen kans op
een goede afloop nodeloos verloren. Soms slaagt een reanimatie niet of zien de professionals
dat deze zinloos is. Dat kan. Maar
ook dan hoeft niemand zich te verwijten dat er te laat of geen hulp
was. En soms werkt het hart toch
nog of is de patiënt weer bij kennis
als de hulpverleners arriveren. Ook
dat gebeurt, gelukkig. Dan gaan de
hulpverleners gewoon terug met
het positieve gevoel dat het met
de patiënt (weer) goed gaat. Des
te beter. Maar, het is bij mogelijke circulatiestilstand al net als bij
brand: beter direct 112 bellen, snel
optimale hulp bij een beginnende
of al gebluste brand, dan te laat bij
een uitslaande brand na getreuzel
of vergeefse eigen bluspogingen.
Bob Berkemeier
Lid Reanimatieteam Uithoorn
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Schilderen in Atelier de
Penseelstreek

Voorleesproject in
‘t Buurtnest
Regio - Elke woensdag wordt er
door vrijwilligers voorgelezen in ’t
Buurtnest voor kinderen van 3 tot en
met 7 jaar. Alle kinderen die in deze
leeftijdscategorie vallen, zijn welkom
vanaf 20 augustus van 14.30-15.30
uur. Na het lezen mogen de kinderen meedoen met knutselen. Zowel het lezen als het knutselen zijn
gratis activiteiten die georganiseerd
worden door What’s Up in Uithoorn.
Voorlezen
Voorlezen is leuk en gezellig! Daarbij is voorlezen belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen omdat het de fantasie stimuleert en
de woordenschat vergroot. Bovendien maken kinderen op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Elke woensdag,
buiten de schoolvakanties om, lezen vrijwilligers voor in ’t Buurtnest
aan kinderen tussen de 3 en 7 jaar.
Om de kinderen op hun niveau voor
te kunnen lezen, wordt de groep in
twee subgroepen verdeeld. De ene
groep zijn kinderen van 3 en 4 jaar.
Binnen deze groep staat het interactief voorlezen van prentenboeken

Maar ook het échte´ shantylied zal
in diverse talen kunnen worden beluisterd. Deze Shantyliederen werden vroeger gezongen aan boord
tijdens het schrobben van het dek
of het hijsen van de zeilen en ging
gepaard en op maat met de bewegingen van het schip.
De deelnemende koren zijn
Shantykoor “Krakend Tuig” uit Breukelen. Dit koor bestaat uit 35 zangers en 4 muzikanten en is opgericht in 2006. Zij verzorgen vele optredens rondom Breukelen.
Shantykoor “Windstilte” uit Vleutende Meern. Dit koor van 30 zangers
en 4 muzikanten is bijna professioneel te noemen met zo,n 50 optredens per jaar en met zeven cd,s
achter hun naam.
Ze bestaan 24 jaar en zingen als
één van de weinige koren in het
land alle liederen uit het hoofd.
Vissersvrouwenkoor “Haring met
Ui” uit Uithoorn. Dit uit 20 vrouwen,
en onder begeleiding van een accordeoniste, bestaande koor is in
2012 opgericht maar mag zich al
verheugen in een wijde belangstelling. Met een eerste prijs, behaald
op het meezing festival in Monic-

voor kinderen van 7 tot 12 jaar een
korte cursus van 3 lessen te volgen.
Alle lessen worden gegeven door
een bevoegd docent, die al meer
dan 20 jaar les geeft. Het is mogelijk
zich reeds nu op te geven voor een
cursus via de website www.atelierpenseelstreek-uithoorn.nl Persoonlijke aanmelding is mogelijk vrijdagavond 22 augustus van 19.00 tot
21.00 uur en zaterdag 6 september
van 15.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie kijkt U op de website of
kunt u bellen 0297540444.

centraal. De andere groep (kinderen van 5, 6 en 7 jaar) krijgt naast
prentboeken ook voorleesverhalen
aangeboden.
Knutselen
Na het voorlezen mogen de kinderen meedoen met knutselen. Onder
leiding van een enthousiaste vrijwilligster knutselen de kinderen wekelijks de prachtigste dingen als papieren bloemen, voorjaarsbomen,
maskers en loombandjes.
Vrijwilligers gezocht
Voor zowel het Voorleesproject als
het knutselen zoeken wij naar vrijwilligers die het leuk vinden om voor
te lezen of te knutselen. Dit hoeft
niet wekelijks te zijn! De vrijwilliger kan zelf de frequentie aangeven. Ben jij die enthousiaste voorlezer die met graag voorleest aan jonge kinderen? Of ben jij die creatieveling die graag knutselactiviteiten
bedenkt en begeleid? Mail dan naar
uithoorn@sporstervicehaarlemmermeer.nl en neem contact met ons
op. Voor meer informatie kijk op
www.whatsupuithoorn.nl.

Vinkeveen Shantyfestival
Regio - A.s. Zaterdag 23 Augustus
barst het oergezellige feest weer los
op het Boeiplein in Vinkeveen. Vier
koren gaan op een groot podium
het publiek vermaken met vrolijke
en soms droevige zeemansliederen
waaronder diverse bekende ´meezingers´. Zelfs enkele ook bekende
zeewaardige smartlappen zullen ten
gehore worden gebracht.

Regio - In september starten de
cursussen schilderen weer in Atelier de Penseelstreek te Uithoorn. In
plaats van een serie van tien lessen,
wordt er deze keer een serie van
vijf lessen aangeboden, die om de
week worden gegeven. Dit is vooral van belang voor mensen die zich
niet zo lang willen binden. De cursus is geschikt voor beginners en
gevorderden. De groepen zijn klein
(maximaal 8 leerlingen) waardoor er
veel gelegenheid is voor persoonlijke aandacht. Tevens is het mogelijk

kendam, in de plunjezak komen ze
naar Vinkeveen.
Shantykoor “de Turfschippers” uit
Vinkeveen. De organiserende vereniging bestaat uit 38 zangers en
vijf muzikanten. De leden komen allen uit de Ronde Venen. Treden tussen de 20 en 25 keer per jaar op
vooral in de Ronde Venen maar ook
dikwijls er buiten. Bestaat in augustus zes jaar.
Programma 23 augustus
11.50 u
Opening door Nancy
van Rijn directeur
Regiobank Vinkeveen
12.00-12.30 u Shantykoor
de Turfschippers
12.40-13.10 u Shantykoor
Krakend Tuig
13.20-13.50 u Vissersvrouwenkoor
Haring met Ui
14.00-14.30 u Shantykoor
Windstilte
14.40-15.10 u Shantykoor
de Turfschippers
15.20-15.50 u Shantykoor
krakend Tuig
16.00-16.30 u Shantykoor
Haring met Ui
16.40-17.10 u Shantykoor
Windstilte
17.20-17.35 u Finale met 4 koren
Voor de kinderen zijn er diverse attracties w.o. een springkussen, een
dukatenspel met prijzen en ballonnen. Ook voor voldoende eet en
drink gelegenheid is gezorgd en er
zal ook een aantal zitplaatsen beschikbaar zijn. Dank zij de sponsors is de toegang gratis. Bij slechte
weersomstandigheden kan er uitgeweken worden naar de Boei.

Harder Than Heavy is terug
Regio - Harder Than Heavy, het
muziekevenement wat jonge en oude hardrockers samenbrengt, is terug van weggeweest. Door het sluiten van jongerencentrum The Mix
was de laatste HTH in oktober vorig
jaar. De ex-vrijwilligers van The Mix
lieten het hier niet bij zitten en nu,
bijna een jaar later, staat de comeback gepland op zaterdag 23 augustus in café Onze Vrijheid in de
Amstelhoek nabij Uithoorn. De eigenaren van het café voorzien hierbij in de behoefte om live-muziek te
brengen in de ‘heavymetal’-stijl. De
avond wordt gepast geopend door

niemand minder dan singer-songwriter Pieter Epke. Met onvervalste
Rock en Roll zal hij het publiek opwarmen voor de ‘jonge gasten’ van
Hammer of Dawn. Zij spelen eigen
maar ook bekende nummers van
bands als Megadeth, Slayer en Annihilator. De ‘oude rotten’ van Denim
& Leather zullen de avond afsluiten
met covers van de grote metalbands
op aarde, zoals Judas Priest, Saxon,
Accept en Gary Moore. De toegang
is gratis en iedereen vanaf 18 jaar is
welkom! Onze Vrijheid bevindt zich
aan de Mijdrechtse Zuwe 69 in de
Amstelhoek.

Meditatie en yoga
Regio - De yoga in deze cursus is
voor iedereen geschikt. Je hoeft niet
soepel te zijn of atletisch. Ook als je
lichamelijke klachten hebt, ben je
welkom.
Tijdens dit seizoen wordt de aandacht gericht op het herkennen van
wat ons doet verkrampen en opsluiten en wat ons doet openen en ontspannen. Je kunt denken aan momenten of tijden waar angst, sombere of depressieve gevoelens je lijken te beheersen of waar je weinig
energie hebt, en tijden wanneer je
openstaat voor alles en iedereen en
je energie eindeloos lijkt te zijn.
Meestal zijn we erg gehecht aan dat
laatste en hebben we vaak waarde
oordelen over beide toestanden terwijl beide horen tot het mens-zijn.
Als je alleen maar energiek, open en
blij wilt zijn, dan zul je jezelf voortdurend teleurstellen als er iets anders in de voorgrond is.

Wat heeft meditatie en
yoga je te bieden?
Door meditatie en yoga te beoefenen, krijg je de gelegenheid om diep
genoeg de stilte in te gaan om de
“bedrading” die we over de jaren
heen hebben opgebouwd te veranderen – letterlijk onze zenuwstelsel anders te laten reageren dan de
“short-circuit” dat ons een machteloos gevoel geeft of een “daar ga ik
weer” gevoel. Door de adem te reguleren en het lichaam te ontspannen kunnen we aanwezig zijn als
deze gevoelens zich aandienen. Je
kunt ervaren hoe het is om je gevoelens te aanvaarden in plaats van
reactief te zijn. Het oefenen ervan
kost tijd en toewijding aan datgene wat je altijd bij je hebt – jezelf en
het heden. Het is een ontdekkingsreis die je voortdurend kan verrassen. In het moment is het leven tenslotte altijd nieuw.
Voor informatie: zie advertentie elder
in deze krant

Cursussen Engels en Frans

Bijeenkomst Inner-Art
Regio - Zondag 7 september wordt
er weer een bijeenkomst gehouden
bij Inner-Art. Ieder die steun, voeding, verdieping zoekt en hoopt op
zielsgenezing - waardoor ook het
dagelijks leven gemakkelijker wordt
en lichamelijke klachten zelfs kunnen verdwijnen, is van harte welkom! Ook is het een gelegenheid om

andere mensen te ontmoeten die op
zoek zijn hiernaar.
De dienst begint 10 u en duurt tot
11u. Hierna is er de mogelijkheid
om bij de koffie tot 12u. na te praten
en van gedachten te wisselen. Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424 NS De
Kwakel. Tel. 0297-563753.

Regio - In September starten er
weer nieuwe cursussen Engels
en Frans. Heeft u altijd al Frans
willen leren of wilt u uw kennis
van het Engels uitbreiden, dan is
dit uw kans.
Er zijn vele mogelijkheden, zowel
voor beginners als voor gevorderden. Er wordt gewerkt in kleine
groepen van minimaal 3 deelnemers. Ook is het mogelijk privelessen te nemen, zowel overdag
als s avonds. Op vrijdagmorgen
zijn er Engelse conversatieles-

sen voor 50+ bij Vita in de Meander aan de Clematisstraat 20. Alle
cursussen worden aangeboden
per 10 lessen van 1 uur. Bij minimaal 3 deelnemers zijn de kosten Ä84,- excl. boeken. Na deze
10 lessen is er weer een vervolgcursus. Misschien iets voor U om
naar uit te kijken voor na de vakantie en in de wintermaanden?
Voor inlichtingen en opgeven kan
contact opgenomen worden met
Carolijn van Es - Smith via tel.
0297- 364398.

Scouts gingen op kamp
naar Roermond
Regio– De Zeeverkenners van
Scouting Admiralengroep zijn naar
het Nationaal Waterkamp in Roermond geweest.
Van 21 tot en met 31 juli werd het
waterscoutingkamp gehouden. Samen met bijna 4000 waterscouts
vonden er allemaal gave activiteiten plaats. Op vrijdag 18 juli is het
wachtschip Olympus, van 36 meter
lang, vertrokken naar Roermond. In
het schip lagen alle spullen voor het
kamp, bijvoorbeeld boten en zeilen.
Om het (financieel) mogelijk te maken, hebben de Zeeverkenners het
afgelopen jaar veel acties gedaan;
sponsors binnenhalen, Koningsdag en kinderfeestjes. Sinds zaterdag 2 augustus ligt het wachtschip
Olympus weer op haar ligplaats in
Uithoorn. Het Nationaal Waterkamp
(Nawaka) vond langs de Maas in
Roermond plaats. Nawaka is het
grootste waterscouting kamp van
Europa. Gedurende 11 dagen werden meer dan 3.750 scouts uit binnen- en buitenland uitgedaagd met
spannende activiteiten op en rondom het water. Internationale uitwisseling, nieuwe vrienden maken
en een fantastische Scoutingsfeer
maken Nawaka 2014 tot een uniek
kamp.
Zeeverkenners
De Zeeverkenners van Scouting
Admiralengroep noemen zich Team
Badeend, vanwege het thema Waterproof. Aangekomen in Roermond
start het kamp met de opening van
het subkamp Sicilie. De volgende
dag wordt het Nationaal Waterkamp
geopend voor het stadhuis van
Roermond. Samen met alle deelnemers, medewerkers en belangstellenden uit Roermond horen ze de
burgemeester iedereen welkom heten. Na een spetterende show van
dansen en muziek wordt dan officieel het kamp geopend. De klokken
van de kerk in Roermond luiden.
’s Avonds zijn onze Zeeverkenners
opperst machtig in het badeendenspel. De kunst is zoveel mogelijk plastic waterdieren uit het water
te vissen vanuit hun boot. Tijdens
de Roeiwedstrijden zijn de Zeeverkenners gebrand om te winnen. In
de voorrondes eindigen ze derde en
daardoor mogen ze naar de finale.
Daar zetten ze ook een topprestatie neer, maar niet genoeg voor nog
een medaille. Op vrijdag 25 juli zijn
onze scouts aan de beurt om naar
het Actieveld te gaan. Daar kunnen
ze meedoen aan levensgroot Angry
Birds, kratje stapelen, paintballen
en ook de Mud Experience mag niet
ontbreken. Die avond wordt de eer-

ste helft van het kamp afgesloten
met een enorm feest.
Hike
Op maandag 28 juli gaan onze
scouts een dag op hike. Met hun
rugzak gevuld met eten, drinken,
en zonnebrand gaan ze op pad. Ze
worden gedropt door de Havendienst en dan begint de tocht. Op
post 1 moeten de scouts over een rivier door middel van een kabelbaan.
Op post 2 maken ze brooddeeg, zodat ze dat op post 3 kunnen bakken
boven het vuur. ’s Avonds breekt
de hemel en valt er nogal wat regen. Ons kampvuur valt letterlijk in
het water. Gelukkig laten de jeugdleden er zich niet door kisten. De
laatste activiteit van het Nationaal
Waterkamp is traditioneel de vlootschouw. Alle boten zeilen dan langs
de kampadmiraal, die het kamp
heeft mogelijk gemaakt, en ze salueren hem door het strijken van het
fok. ’s Avonds wordt het kamp afgesloten door een DJ, twee flyboarders en een verbluffende vuurwerkshow. Tot slot licht het woord WATERPROOF op naast het podium.
In het nieuwe seizoen, vanaf september 2014, zullen de Zeeverkenners op een ander tijdstip opkomst
gaan draaien. Elke zaterdagmiddag
van 13.00-17.00 uur zullen zij samenkomen. Lijkt jou het leuk om te
leren zeilen en roeien? Wil jij je eigen vuurtje maken en daarop leren
koken? Bouw jij je eigen bouwwerken van touw en meterslange palen? Ben je actief en houd jij van
een uitdaging? Het maakt niet om
welke van redenen je nieuwsgierig
bent geworden, zolang je een meisje of jongen bent tussen de 12 en
16 jaar, je bent van harte welkom.
Kijk op www.admiralengroep.nl voor
meer informatie.
Laag
De Zeeverkenners hebben in het afgelopen jaar hard hun best gedaan
om de kampkosten zo laag mogelijk te houden. De leiding heeft samen met de ouders het voor elkaar
gekregen om twee sponsors binnen te halen; ABN AMRO en VvS
(Vrienden van Scouting) Amsterdam. Daarnaast hebben de Zeeverkenners allerlei acties, zoals het
organiseren van kinderfeestjes en
het verkopen van spullen tijdens
Koningsdag, gedaan. Van tevoren
hebben we ons het doel gesteld om
e1.800,00 te verzamelen. We zijn
trots te melden dat met alle acties
van de Zeeverkenners dit doel is
gehaald. Iedereen bedankt voor het
mogelijk maken van dit kamp!

Open dagen bij Stichting CREA
Regio - De vakantie is weer voorbij, alles komt weer op gang. Ook
bij Stichting CREA zijn de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar in volle omvang bezig. Dat betekent dat er gekeken moet worden welke cursussen weer van start
kunnen en waar nog cursisten mee
kunnen doen. Daarbij zijn er ook
nieuwe mogelijkheden. Behalve de
bestaande cursussen schilderen en
tekenen, beeldhouwen en boetseren, handdraaien en handvormen
met klei, basiscursus fotografie, fotografie voor gevorderden en portretfotografie, edelsmeden en sterrenkunde gaan er bij voldoende
deelname ook nieuwe cursussen
van start. Er wordt gestart met een
een cursus werken met photoshop
elements, terwijl ook een cursus
POB (Paper on Board) zal worden
geintroduceerd. Ook zal de beeld-

houwer van het fort Gerard van Hulzen zijn medewerking gaan verlenen aan het cursusaanbod van
CREA. Kortom keus genoeg. Terwijl
natuurlijk ook weer wordt begonnen met de jeugdcursussen pottenbakken en tekenen en schilderen.
In de komende weekends zal er over
al deze cursussen veel voorlichting
worden gegeven. Op de zaterdagen
23 en 30 augustus zal in de winkelcentra in Uithoorn een informatiestand aanwezig zijn (op 23 augustus op het Amstelplein van 10.00 15.00 uur) en op de zondagen 24 en
31 augustus is er Open Huis op het
Fort aan de Drecht van 13.00 - 17.00
uur, waar met eigen ogen kan worden bekeken hoe er bij CREA wordt
gewerkt. Ook kan dan de Midzomerexpo in de Galerie Het Fort worden bezocht in de schilderruimtes
van CREA.
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Repair Café Uithoorn
gaat weer van start
Regio - Vandaag, woensdag 20 augustus, kunt u weer met uw defecte apparatuur (en fietsen) terecht bij
het Repair Café Uithoorn in ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan 59. Na de vakantiestop is het
Repair Café elke 1e en 3e woensdag
van de maand weer geopend tussen
13.00 en 16.00 uur. Op dat tijdstip
zijn er diverse vakkundige medewerkers aanwezig om u te woord te
staan en te bekijken of het meegenomen voorwerp nog gerepareerd
kan worden. Zo ja, dan scheelt dat
soms aardig wat kosten. Niet zelden gaat het apparaat of een fiets
met de eigenaar dan weer in betere staat de deur uit. Kan het niet gerepareerd worden, heeft u als bezoeker vaak toch een leuke middag
beleefd! Dit blijkt ook uit de reacties naderhand en niet in de laatste
plaats aan de vrijwillige bijdragen
die in de fooienpot worden gedeponeerd. Voldoende gereedschap en
materialen zijn aanwezig of worden
eerst door eigenaren aangeschaft
en dan voor de reparatie gebruikt.
Ook de medewerkers beleven er

veel gezelligheid aan. Na afloop van
de reparatiemiddag worden ideeën
uitgewisseld over de verdere voortgang en mogelijke uitbreiding van
de faciliteiten.
Repair Café Uithoorn (RCU) werd
op woensdag 5 maart dit jaar in het
leven geroepen en voorziet duidelijk in de behoefte voor bewoners.
Een aantal bezoekers heeft zich intussen aangemeld om ook mee te
willen gaan helpen: het zien doen
maakt veel mensen enthousiast! De
locatie van ‘t Buurtnest is goed bereikbaar met voldoende parkeerruimte voor de deur. Verder verloopt
de samenwerking met de beheerder
in een uitstekende sfeer. Contacten
zijn er met stichting Ceres, Morgenster van de stichting Ons Tweede Thuis, de Praktijkschool Uithoorn
en het Buurtsteunpunt de Legmeer.
Repair Café kan in de toekomst mogelijk ook op andere plekken in Uithoorn gerealiseerd worden. Voor
verdere informatie zie ook de website repaircafe.nl. Ook bereikbaar
via Facebook.

Computers en
laptops gestolen

Veel te veel
alcohol op

Regio - Tussen vrijdag 15 en maandag 18 augustus is ingebroken in
de buitenschoolse opvang aan de
Noorddammerlaan Uithoorn. De inbrekers hebben een aantal spelcomputers en laptops buit gemaakt. Via een gemaakt gat in een
ruit hebben de inbrekers het pand
verlaten. De politie vermoedt dat de
dieven zich toegang hebben verschaft via het naastgelegen sportcomplex.

Regio - Om vier uur in de ochtend
van zaterdag 16 augustus kreeg
de politie een melding dat in de
Kerklaan Uithoorn een jongen buiten bewustzijn op de straat lag. Er
werd een 27-jarige man uit De Kwakel aangetroffen. Hij bleek veel te
veel alcohol gedronken te hebben.
Agenten hebben de man naar huis
gebracht.

Geld weg na
inbraak bedrijf

Regio - Op woensdag 13 augustus is tussen twaalf en vier uur in
de nacht ingebroken in een bedrijf
aan de Chemieweg Uithoorn. Inbrekers hebben geprobeerd een roldeur te openen. Toen dit niet lukte is
het cilinderslot aan de voorzijde uitgeboord. Het gehele pand is doorzocht. De dieven zijn er vandoor met
een onbekend bedrag aan contant
geld.

Na zuurstof
weer op de been

Regio - Op dinsdag 12 augustus
rond tien voor zes in de middag zijn
de hulpdiensten gevraagd te gaan
naar een onwel geworden 90-jarige inwoonster in de Anna Franklaan
Uithoorn. De politie, GGD, brandweer, ambulancedienst en AEDvrijwiligers zijn ter plaatse gegaan.
De vrouw werd aangetroffen in een
stoel. Ze ademde niet meer. Zuurstof toedienen bleek voldoende om
de 90-jarige weer op de been te
krijgen. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

Nieuwe reeks genealogie
inloopavonden
Regio - Al van alles geprobeerd en
toe moeten geven dat het, zonder
de hulp in te roepen van anderen,
voor altijd wel eens een vraagteken
zal kunnen blijven.
Leden van de werkgroep genealogie binnen de Historische Vereniging De Proosdijlanden nodigen u
daarom uit hen deze genealogische
vragen voor te willen leggen en heten u hartelijk welkom voor het seizoen 2014/2015 op maandagavond
1 september a.s. Misschien lukt het
om samen nieuwe mogelijkheden
aan te kunnen reiken in die zoektocht naar verre voorouders.
U moet maar zo denken, twee we-

ten meer dan een en bovendien
steekt u er altijd wel wat van op.
Wanneer u vragen heeft over uw eigen stamboom onderzoek dan is
het wenselijk dat u zich vooraf even
aanmeld zodat wij ons huiswerk
enigszins voor kunnen bereiden.
stef.veerhuis@outlook.com
Dat wil niet zeggen dat het karakter
van de maandelijkse inloopavond is
gewijzigd. Een ieder, lid of geen lid,
is van harte welkom om even binnen te komen lopen in ons onderkomen in het Verenigingsgebouw De
Boei in Vinkeveen.
De Oudheidkamer is open vanaf
19.15 uur en de toegang is gratis.

Maximale boete voor snelvaarder
Regio - Op woensdag 13 augustus
rond negen uur in de avond kregen
agenten een melding van de politieheli dat zij een motorboot over de
Amstel zagen varen met een snelheid van minimaal 70 kilometer.
De boot kwam vanaf De Kwakel en
ging richting Uithoorn. Bij de bootsteiger aan de Schans is de schipper door agenten gevraagd naar de

kant te komen. De 28-jarige schipper uit Kudelstaart wist dat hij hard
gevaren had, maar zei geen idee te
hebben hoe hard. Op de Amstel is
de snelheid maximaal 9 kilometer.
De Kudelstaarter kan rekenen op
een maximale boete. Mogelijk volgt
nog een zwaardere straf. Er wordt
overwogen om deze actie af te handelen als gevaarlijk varen.

Opoe fiets
gestolen
Regio - Uit de fietsenstalling op
In het Rond Uithoorn is op dinsdag 12 augustus tussen zes en tien
uur in de avond een fiets gestolen.
Het gaat om een zwarte Opoe fiets
van het merk Aldo. Het serienummer eindigt op 23K.

Sloep gestolen
Regio - In de nacht van donderdag
14 op vrijdag 15 augustus is vanuit
een openbare stalling aan de Amsteldijk Uithoorn, omgeving Nes aan
de Amstel, een sloep gestolen. De
overnaadse spitsgat sloep is 6,5 meter lang, donkerblauw van kleur met
een witte rand. De onderzijde van
de boot is rood van kleur. Over de
hele romp is de sloep voorzien van
een kabelaring. De boot heeft een
Vetus dieselmotor en was afgedekt
met een rood dekzeil. Het serienummer van de sloep eindigt op 003.
De boot lag stevig verankerd, met
goedgekeurde sloten. Wie de sloep
heeft gezien of ziet varen wordt verzocht de politie te bellen via 09008844. Een getuige heeft gemeld de
sloep te hebben zien varen met hoge snelheid richting Amsterdam
rond zes uur in de ochtend.

Alle Activiteiten zijn zAterdAg A.s. grAtis!
Kids Day in
winkelcentrum Zijdelwaard
met o.A. Pony rijden, schminken en knutselterrAs
Regio - Zaterdag 23 augustus,
het weekend nadat de kinderen
weer naar school zijn gegaan, is
er weer een Kids Day in winkelcentrum Zijdelwaard.
En er zijn verschillende leuke activiteiten te doen! Alle activiteiten tijdens de Kids Day zijn gratis.
De Kids Day vindt plaats van 12
tot 16 uur. Er is van alles te bele-

ven zoals: Loom Event, workshop
loom bandjes maken met Loom
Experts. Loom bandjes maken is
geweldig populair! Tijdens de Kids
Day in winkelcentrum Zijdelwaard
is er een Loom Event waarbij alle materialen aanwezig zijn voor
het maken van die leuke Loom
bandjes! Er zijn tafels en stoelen
en Loom Boards om aan en mee
te werken en duizenden bandjes

in allerlei kleuren. Je kunt zelf aan
de slag gaan of onder leiding van
twee Loom Experts nieuwe bandjes maken! Er zijn drie Loom prijzen voor de leukste Loom Armbandjes! Het Loombandjes Event
staat in het winkelcentrum voor
de voormalige boekwinkel.
Pony rijden bij Perloplaza
Voor de dierenliefhebbers zijn er

pony’s waar een gratis ritje op
te maken is. Het ponyparcours is
buiten het winkelcentrum naast
Perloplaza.
Schminken en knutselterras
zeilbootjes maken
Natuurlijk kunnen alle kinderen
geschminkt worden. En er is een
knutselterras waar leuke zeilbootjes gemaakt kunnen worden.
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Danscentrum Colijn start
lessen met open lesweek!
Regio - Tussen maandag 8 en vrijdag 12 september a.s. start de balletafdeling van Dans en Partycentrum Colijn met de lessen. Dit is tevens een OPEN LESWEEK. Danscentrum Colijn heeft in de afgelopen
jaren een leuke en diverse balletafdeling opgebouwd in diverse stijlen
waar voor iedereen die wil dansen
iets te vinden is. Natuurlijk zijn er hele leuke lessen voor jonge kinderen
vanaf 3,5 jaar. Deze zijn aangepast
aan de belevingswereld van de kinderen. Een eerste kennismaking met
dansen en daarom misschien wel de
meest belangrijke groep. Spelenderwijs leren de kinderen dat bewegen
op muziek leuk en uitdagend kan
zijn. Onder leiding van goed opgeleide docenten, ontwikkelen zij zich
tot dansers die in de toekomst elke
dansvorm kunnen gaan volgen die
ze willen. Voor de oudere kinderen,
tieners én volwassenen zijn de mogelijkheden breed; van klassiek ballet tot stoere hip hop voor meiden én
jongens, populaire muziek van musicals of nummers uit de hitparade tijdens de popshowdancelessen! Er is
voor ieder wat wils!

Zomerbridge houdt wel aan

Goed onderricht
Axel en Heleen Colijn vinden het belangrijk dat de leerlingen kwalitatief goed dansonderricht krijgen. Dit
kan alleen door geschoolde docenten, mensen die zelf al van jongs af
aan bezig zijn geweest met hun passie en daar ook de juiste opleiding
voor gevolgd hebben.
Dit voorkomt ook dat leerlingen op
een bepaald niveau ‘vastlopen’ omdat de mogelijkheden en kennis van
de docent zelf aan het plafond zitten.
In de afgelopen jaren zijn er diverse
leerlingen geweest die met wat extra
ondersteuning van de docenten zijn
aangenomen op een balletopleiding.
Axel en Heleen zijn daar dan ook
erg trots op. Voor de meeste leerlingen is het dansen echter een leuke
vrije tijds besteding en het plezier in
de lessen en dansen moet dan ook
voorop staan.
In de OPEN LESWEEK mag iedereen
deelnemen aan de groepen waar hij
of zij belangstelling voor heeft. Wanneer u vragen heeft kunt u bellen:
06-23180259

AH Jos v.d. Berg Open Jeugd
Toernooi bij Tennisclub Qui Vive
Uithoorn – De weersvoorspellingen
waren somber. Er is ook veel regen
gevallen de afgelopen week. Maar
dan vooral ’s nachts.
Gelukkig voor het 27e AH Jos v.d.
Berg Open Jeugd Toernooi bij Tennisclub Qui Vive!
Mede hierdoor kan de organisatie van dit toernooi wederom terugkijken op een geweldige tennisweek. Tussen maandag 11 augustus 10.00 uur en zaterdag 16 augustus 15.00 uur heeft de jeugd van Uithoorn en omstreken ( er was zelfs
een deelnemer uit Den Haag! ) zijn/
haar beste tennis kunnen laten zien
op de prachtige banen die er dankzij De MaandagOchtendPloeg weer
perfect bij lagen.
Via de Nieuwe Meerbode wil de organisatie van het OJT nogmaals alle vrijwilligers en niet te vergeten de
sponsors (!) bedanken voor hun inzet en support tijdens deze leuke
week.
De uitslagen :
ME 12 : 1. Alex Bruine de Bruin
2. Luna Asmelash

MD12: 1. Alex Bruine de Bruin/
Danique Arendse
2. Lynne van Bael/Maura Kesting
JE12-V: 1. Coen van Toledo
2. Quinten van Santen
JE12: 1. Alfrendo Vogelaar
2. Tim Blom
JD12: 1. B. Diderich/Tomas v.d. Made
2. Bjorn Teunen/Jef v.d. Laarse
ME14: 1. Luna Kanters
2. Dewi Verhoef
MD14: 1. Guylaine Arendse/Dewi Verhoef
2. Luna en Winta Asmelash
JE14-V: 1. Merijn Otten
2. Benjamin Diderich
JE14: 1. Pepijn Versteegh
2. Sytze Hageman
JD14: 1. Tim Blom/Nick Buskermolen
2. Mark Meijer/Joep Troost
GD14: 1. Tim Blom/Dewi Verhoef
2. M. Heemskerk/G. Arendse
ME16: 1. Maureen Soels
2. Vivian Hottentot
JE16: 1. Robin van Gelderen
2. Maxim Wakker
JD16: 1. O. Veenemans/P. Versteegh
2. Sytze Hageman/N. Quaedvlieg
GD16: 1. N. Quaedvlieg/N. v.d. Boon
2. Rick v.d. Waal/Jamie Puntman

•
•
•
•

Je bent een man of vrouw tussen 25
en 99 jaar
Je hebt ooit hockey gespeeld
Je hebt nog nooit hockey gespeeld
maar het lijkt je leuk het te leren spelen
Je wil ongedwongen sportief bezig zijn,
zonder direct “teamverplichtingen”

Qui Vive heeft drie recreanten teams
die jou graag (weer) kennis laten maken met hockey. “Recreanten hockey” is misschien een wat suffige benaming die daardoor ook verkeerde
associaties op kan roepen. Je denkt
wellicht al snel aan een groep ouderen die nog net niet met een rollator
achter een bal aanhollen, om bij de
eerste beste gelegenheid op een gemakkelijke tuinstoel naast het veld te
gaan zitten. Maar wat is het dan wel
en waarom is het de uitgelezen sport
voor jou om te gaan beoefenen? Recreanten hockey is dé manier om je
sportief te ontspannen. Gedurende 1
½ uur werk je aan conditie en techniek, zonder ellenlange oefeningen,
maar voornamelijk door een gezellig onderling wedstrijdje na een war-

ming-up en inslaan. Wekelijks komen er recreanten samen om te sporten, tevens vinden er gedurende het
jaar enkele toernooien plaats, waarbij op een vriendschappelijke manier
tegen andere teams gespeeld wordt.
Het spel is aangepast aan het niveau
van de deelnemers, dus ook de beginnende speler komt tot zijn recht. Veel
hockey recreanten hebben in het verleden ooit hockey gespeeld, maar ook
ouders van spelende kinderen zien in
recreanten hockey de manier om te
ontdekken wat hun kinderen nou zo
leuk vinden aan hockey. Heb je nog
nooit hockey gespeeld, maar wil je
het graag ontdekken, dan is recreanten hockey de ideale kennismaking die ook doorstroming kan bieden naar veteranenteams. Kom vrijblijvend een keer kijken of meedoen
op de volgende tijdstippen: Maandagavond van 20.45-22.15 (mixed groep
en een dames groep) Zondagochtend van 09.00-10.30 (mixed groep)
Heb je geen stick maar wil je wel
een keer meedoen, meld je dan van
te voren aan via recreantenhockey@
quivive.nl. Tevens kun je via dit mailadres ook meer informatie ontvangen
over recreanten hockey bij Qui Vive.

Seizoen bridgevereniging Mijdrecht
start op nieuwe lokatie
Regio - Het nieuwe seizoen gaat
voor Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM) binnenkort van start. Op de
eerste maandagavond in september (1 september) en de eerste donderdagmiddag in september (4 september) wordt er na de zomerpauze en de zomerdrive weer in clubverband gebridged. Op maandagavond
in vier lijnen en op donderdagmiddag in drie lijnen. Ook is het mogelijk
om in competitieverband te spelen.
Er wordt gespeeld op een nieuwe lokatie t.w.: Het Veenweidebad aan de
Ontspanningsweg 1. in Mijdrecht.
Het Veeenweidebad is goed bereikbaar en er is voldoende parkeerge-

legenheid. De leden zijn welkom op
maandag vanaf 19:15 uur en op donderdag vanaf 13:15 uur. De eerste
van zes speelrondes vangt aan om
19:45 uur resp. 13:45 uur. Nieuwe leden zijn welkom voor beide dagen.
U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier van de website te gebruiken en te zenden aan de secretaris Ineke Hollaardt (adres op website). Voor inlichtingen kunt u haar
ook bellen op 0297-282680. Het zal
weer een avontuurlijk seizoen worden door de promoties en degradaties in de diverse lijnen na elke serie
speeldagen. U bent van harte uitgenodigd om als lid mee te spelen.

LR & PC Willis bestaat 40 jaar
Regio - Dit jaar viert LR & PC Willis
haar 40-jarig bestaan, en dat willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij
gaan dit vieren op zaterdag 20 september as. Vrijdagavond 19 september willen we aftrappen met een springwedstrijd voor leden. Deze springwedstrijd
is het eerste onderdeel van het jaarlijkse clubkampioenschap. Op zaterdag vervolgen we het kampioenschap
met het dressuurgedeelte, ook voor leden. We kunnen na deze twee onderdelen de clubkampioen van 2014 huldigen. Aansluitend aan het clubkampioenschap houden we deze dag ook
nog een dressuurwedstrijd waar alle
oudere en “oud-leden” aan mee kun-

nen doen; de “Oude Hap Wedstrijd”. ’s
Avonds houden we een feestelijke reunie voor leden, donateurs, oud-leden
en geïnteresseerden. Hiervoor kunnen
kaarten gekocht worden op de clublocatie aan de Bovendijk op de wekelijkse lesavond (woensdag), tot woensdag
3 september as. Ook kunnen kaarten
besteld worden door een mail te sturen
naar reunie@lrpcwillis.nl. U krijgt dan
de nodige informatie toegestuurd, zodat u de kaarten kunt kopen. Ook zal
informatie te vinden zijn op de website van LR & PC Willis. We hopen op 20
september heel veel oude en nieuwe
bekenden te mogen begroeten op de
wedstrijddag en/of de reünie.

berg weer een prima avond. Ada van
Maarseveen & Wouda Roos maakten met 52,92% hier de top vijf vol.
C lijn
In de C- lijn viel de hoogste score van deze avond door de 61,69%
van Tineke Schreurs & René de
Jong. Zeer goede tweede werden
Atie de Jong & Hetty Houtman, die
met 60,42% ook “voor de kramen
langs konden”. Debora van Zantwijk & Wies Gloudemans presteren
meestal wel goed en ook nu het bewijs door een derde plek en 55,42%.
Ans de Koning deed het weer met
vertrouwde maatje Wim Röling en
dat betaalde zich uit als vierde met
52,92%. Maria Baas & Klaas Verrips
speelden zich ook in de kijker en
kwamen met 52,08% op vijf.
Met nog twee avonden te gaan
heeft u nog alle kans ook eens de
krant te halen. In Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20
te Uithoorn op de woensdagavond.
Inschrijven kan per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297 567458 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De aan vang is
om 19.45 uur en de kosten bedragen
6 euro per paar.

Actie Wandelen voor Water
krijgt extra’s
Regio - De schoolkinderen van Vinkeveen en Wilnis brachten in maart
geld bijeen voor Wajir. Dit deden zij
met de actie ‘Wandelen voor Water’
die de Rotary Club Vinkeveen-Abcoude met ‘Aqua for All’ in onze regio organiseerde. Dit bedrag wordt
opgehoogd door Impulsis, de partner van de Stichting Welzijn Wajir.
Bovendien heeft de stichting op 11
augustus een cheque ontvangen
van de firma van Heck in Noordwolde. Van Heck bouwt pompinstallaties en is een internationaal opererende onderneming op het gebied
van waterbeheersing en -verplaat-

Kom hockeyen bij Qui
Vive recreanten!
Regio - Is één of meer van de volgende kenmerken van toepassing
op jou?

Regio - Het zomerweer nu op een
laag pitje, het bridgen gaat onvervaard door. Alweer de tiende avond
van dit succesvolle initiatief van
Bridgeclub De legmeer. In de Alijn consolideerde Ruud Lesmeister
met maatje Cees Bergkamp zijn eerste plaats totaal door met 59,82% de
concurrentie net de baas te blijven.
Cora de Vroom blijft echter dicht in
de buurt door met André van Herel met 57,14% te volgen als tweede, maar deelde dit percentage wel
met Lia van Kessel & Thea Twaalfhoven. Theo Klijn & Jan de Jong werden vierde met 56,85% en Jannie
Streng & Gerda Ruygrok voegden
zich met 52,68% ook bij de top van
deze lijn der coryfeeën. In de B- lijn
eindelijk weer eens een sterk optreden van Heleen & Mees v/d Roest,
die als eerste met 60% lieten zien
het nog niet verleerd te zijn. De achtervolgers hielden elkaar exact in
bedwang, zodat de plaatsen twee,
drie en vier het zelfde percentage
van 55,83 opleverden! Voor Anton
Berkelaar & Jan Breedijk dus weer
een top score, voor Elisabeth van
den Berg & Ineke Hilliard het bewijs
dat ze toch echt dicht tegen een vaste plaats in de A- lijn aanzitten en
voor Corrie Olijhoek & Ria Wezen-

sing. Het cadeau bij hun 50-jarig jubileum hebben zij voor de helft aan
Wajir gegeven. Het geld is bestemd
voor pompen voor schoon drinkwater en ‘ecosan’ toiletten voor een
paar scholen waaronder de nieuwe
middelbare school voor dove kinderen. Naast de bouw van deze pompen en toiletten is er geld gereserveerd voor een goede begeleiding
bij het gebruik. Het is de bedoeling
dat het project wordt uitgebreid met
een opleidingsmodule waarbij jongeren leren om deze toiletten en
pompen te plaatsen zodat zij hiermee ervaring opdoen en werkgelegenheid krijgen.

Demonstratieles zitgym,
gezellig en gezond
Michiel de Ruyter organiseert
beginners wildwatercursus
Regio - Kanovereniging Michiel de
Ruyter organiseert dit najaar opnieuw een beginners wildwatercursus voor ouder en kind. De cursus
zaterdag 30 augustus en eindigt 20
oktober in de Ardennen. Een van
de unieke kenmerken van wildwater kanoën is dat volwassenen en
kinderen dit even goed kunnen. De
snelheid die gevaren wordt, wordt
in belangrijke mate bepaald door
de stroming van de rivier, zodat kinderen en volwassenen in hetzelfde
tempo de rivier afzakken. Vanuit dit
gegeven organiseert MdR een unieke wildwater cursus die een spannende ervaring is voor zowel kinderen (vanaf 12 jaar) als volwassenen.
Deze cursus is ook een unieke gelegenheid voor ouders en hun kinderen om op gelijk niveau te sporten. De cursus start op de Amstel
om de basisvaardigheden te leren
die nodig zijn voor stromend water. Zo wordt een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen ge-

oefend. Een les wordt gewijd aan
de theorie van het wildwatervaren
zodat deelnemers goed voorbereid
de rivier opgaan. Tijdens de cursus
wordt er gevaren op echt wildwater
in Nederland en Duitsland. De cursus wordt eind oktober afgesloten
met een weekend in de Ardennen
waar op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus is geen kano-ervaring vereist.
Wel moeten deelnemers goed kunnen zwemmen. Boot, zwemvest en
peddel kunnen van de vereniging
worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt, maar er zijn nog
enkele plekken vrij. De begeleiding
wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR.
De cursus start zaterdag 30 augustus en duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdag ochtend van
9:00 tot 11:00
Voor meer informatie of om u op te
geven kunt u een mail te sturen naar
secretaris@mdr.nu

Regio - Ook als lang staan en lopen wat moeilijker wordt, blijft bewegen belangrijk. Stevige spieren
en een goede conditie houden u
ook op wat hogere leeftijd fit. Spel
en Sport DRV biedt veel mogelijkheden om op een aan de leeftijd aangepaste manier te oefenen, bijvoorbeeld in de gezellige zitgymnastiek.
Woensdag 27 augustus a.s. om
10.00 uur is er een demonstratieles van deze ‘zitgym’ in de recreatiezaal van De Kom, van Wieringenplein achter Nieuw Avondlicht. Wij
nodigen u uit om te komen kijken
of misschien zelfs vrijblijvend mee
te doen! Na deze korte demonstratie
drinken we gezellig koffie met iets
lekkers. Dus aarzel niet maar kom

naar De Kom!!! Van harte welkom!
Deze zitgymlessen in De Kom zijn
vanaf woensdag 3 september van
9.30 tot 10.30 uur in de Kom. Maar
ook op andere plekken in De Ronde
Venen kunt u meedoen met de zitgym. Vanaf de eerste week van september is er in Mijdrecht ook een les
op donderdag van 11.00 tot 11.45
uur in Driehuis. Op woensdagmorgen kunt u om 11 uur terecht in de
Schakel in Wilnis en op maandag,
ook om 11 uur, in het EHBO-gebouw St. Lucas in Vinkeveen.
Wilt u meer weten over de zitgym of
over andere lessen, die aangepast
zijn aan een wat hogere leeftijd? Bel
dan met 06-21 918 353, wij informeren u graag.

Bridgevereniging “De Ronde
Venen” start nieuw seizoen
Regio - Op dinsdag 9 september
is het voor onze vereniging, welke
al meer dan 30 jaar bestaat, weer
de start van een nieuw bridgeseizoen. De eerste avond zal er een vrije
speelavond zijn. Daarna zal er weer
in competitieverband gespeeld worden. Naast het spelen gaat het bij
ons ook om de gezelligheid en de
sociale contacten. Er werd jaren gespeeld in de Meijert. Na de sluiting
van deze locatie gaan we met ingang
van dit seizoen naar een nieuwe locatie en wel naar restaurant Ici Paré
waar we op de speelavonden de beschikking hebben over een afzonderlijke ruimte (de serre). De locatie is gelegen aan de provinciale weg
(in de bocht voor het Shell tankstation). Er is voldoende parkeerruimte.
We spelen in een ontspannen sfeer
op de dinsdagavonden (aanvang om
19.45 uur). 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

natuurlijk weer de speciale feestelijke Kerstdrive. De vereniging heeft
nog plaats voor zowel beginnende
als voor ervaren leden. Heeft u belangstelling om in het nieuwe seizoen bij onze vereniging te komen
bridgen, kom dan zonder enige verplichting de sfeer bij onze vereniging
eens proeven en een avond vrijblijvend meespelen. Kom op dinsdagavond 9 september tijdens de eerste speelavond van het nieuwe seizoen om uiterlijk 19.30 uur langs bij
Ici Paré en we zullen u dan indelen
om vanaf 19.45 mee te spelen op deze avond waarbij buiten competitieverband gespeeld wordt. Ook daarna kunt u nog enkele avonden meespelen om de sfeer te proeven en te
beslissen of u het komend verenigingsjaar als lid mee wil spelen. Wilt
u thuis met kennissen spelen, dan
heeft de vereniging ook bridgekoffers beschikbaar, welke tegen geringe kosten door de leden geleend
kunnen worden. Bel eventueel voor
nadere informatie. (0297-593618)

Cursus Klein Vaarbewijs I
Regio - Ook dit najaar verzorgt Zeilschool de Vinkeveense Plassen de
theoretische vaaropleiding ‘Klein
vaarbewijs I’. Dit vaarbewijs is verplicht bij het varen met schepen boven de 15 meter of bij schepen die
sneller kunnen varen dan 20 km per
uur. De cursus wordt gegeven door
een ervaren CWO (Commissie Watersport Opleidingen) erkende docent en vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur.
De eerste avond staat gepland op
woensdag 3 september. De deelname kosten bedragen €165 per persoon (exclusief examengeld en cursusboek). De deelname kosten zijn
inclusief koffie en thee tijdens de

cursus. De cursus zal worden gegeven op de zeilschool op de Herenweg 144 te Vinkeveen. In de cursus
wordt de leerstof behandeld, aanverwante onderwerpen aangesneden en
examens geoefend. De examens zijn
landelijk, deelnemers kunnen zich individueel inschrijven bij de VAMEX.
Het cursusboek ‘Klein vaarbewijs I en
II’ wordt uitgegeven door de ANWB
en is verkrijgbaar in de boekhandel
of op het kantoor van Zeilschool de
Vinkeveense Plassen. Meer informatie over de cursus is te verkrijgen via
het kantoor van Zeilschool de Vinkeveense Plassen op 0297 – 26 22 00.
Inschrijven kan via de website www.
zeilschoolvinkeveen.nl.
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Henk de Jong wint de
ronde van Nispen

Nel Lindeman en Cor Meulenbelt
Clubkampioen Par 3 Strokeplay
Regio - Op zondag 17 augustus
werd op de 9 holes Par 3 baan van
Golfpark Wilnis gestreden om de titel van clubkampioen Strokeplay
Par 3 van Golfclub Veldzijde. In totaal werd door 15 heren en 9 dames
gestreden om de titel. Buitengewoon opmerkelijk is het feit dat zo’n
vijf nieuwe leden meededen aan deze wedstrijd.
De deelnemers speelden voor een
individueel resultaat zonder handicapverrekening. Dat betekent dat
degene die het minste slagen nodig had om zowel bij een ronde in
de ochtend als in de middag de bal
in de hole te krijgen winnaar is. Uitgaande van een par 3 baan betekent dit dat een professional (pro)
54 slagen per ronde nodig heeft. In
totaal dus 108 slagen over 2 rondes.
Het weer was niet al te zomers maar
de deelnemers hebben de twee rondes die op deze gure zondag in augustus gespeeld werden, redelijk
droog kunnen volbrengen.
Bij de dames is Nel Lindeman uit
Mijdrecht als eerste geëindigd met
146 slagen. Vorig jaar eindigde Nel

als tweede en de titelverdedigster
van vorig jaar, Ans Mulder, deed
dit jaar niet mee. Tweede werd Jet
Voorhagen uit Woerden met 149
slagen en als derde eindigde Frieda
Cools, ook uit Woerden, op een afstand met haar 161 slagen.
Heren
Bij de heren werd Cor Meulenbelt uit Wilnis net als vorig jaar eerste met een indrukwekkende totale
score van 123 slagen. Cor heeft het
gepresteerd om de eerste ronde te
eindigen in 55 slagen, net één slag
meer dan een pro nodig heeft. In de
tweede ronde had hij een paar slagen meer nodig maar hij stak nog
steeds met kop en schouders boven
de andere spelers uit met in totaal
123 slagen voor twee rondes. De
tweede prijs ging naar Mark Roelofsen uit IJsselstein, die met 139 slagen als nog niet zo ervaren golfer
een mooie score neerzette. De derde prijs was voor Sjaak de Jong uit
Kamerik met 140 slagen. Vermeldenswaard is dat Mark en Sjaak
zwagers van elkaar zijn.

vlnr: Jet Voorhagen, Woerden (2e) – Nel Lindeman, Mijdrecht (1e) – Frieda
Cools, Woerden (3e) – Cor Meulenbelt, Wilnis (1e) – Mark Roelofsen, IJsselstein (2e) – Sjaak de Jong, Kamerik (3e)

Line Dance lessen nu in
Mijdrecht
Regio - Vanaf september kunt u
voor de Line Dance lessen van Spel
en Sport DRV terecht in Mijdrecht.
Bij Line Dance leer je allerlei danspassen, waarbij er telkens een
kwartslag wordt gedraaid totdat ieder weer in de beginpositie staat.
“Elke pas is weer anders, en het
gaat soms om heel kleine bewegingen. Het is ook behoorlijk inspannend,” vertelt docent Anneke Lambregts. “Wie al wat langer meedoet,
houdt het makkelijk een uur vol;
wie net begint, neemt af en toe een
pauze.” Net als in de andere lessen
van Spel en Sport bouw je met Line
Dance een goede conditie op, en je
doet dat in je eigen tempo. Ook voor
mensen met enige beperking is Line Dance een goede vorm van beweging. Zo af en toe gaat de groep
ook naar een regionaal dansfestijn.
“We hebben van te voren ook nieu-

we dansen geleerd, die je daar dan
met zo’n grote groep uitvoert. Dat
is heel erg leuk om te doen,” vertelt
een van de deelnemers.
Line Dance is een goed voorbeeld
van wat Spel en Sport DRV beoogt. Het gaat niet om een prestatie, niet om prijzen winnen. Het gaat
om prettig bewegen, om concentratie, om oefening van de spieren en
uithoudingsvermogen. Wat Johan
Derksen er ook van mag vinden,
het is leuk om te doen en de deelnemers aan onze Line Dancelessen
doen het met veel plezier!
De Line Dance lessen zijn elke
maandag van 14.00 tot 15.00 uur in
Sporthal de Phoenix in Mijdrecht,
de eerste les op maandag 1 september. Kom ook meedoen! Wilt u
meer informatie, kijk dan op www.
spelensportdrv.nl, of bel met 06-21
918 353.

Nieuw dans- en theaterseizoen
gaat van start!
Regio - Na een heerlijke zomervakantie starten deze weken de scholen weer, en staan de docenten van
Dancestudio Shanna Elleswijk weer
te popelen om het nieuwe dans- en
theaterseizoen op 1 september te
openen. Zondag 31 augustus gaan
de deuren van de studio op de Prinses Margrietlaan open voor iedereen die zich wil wagen aan het acteren, dansen en zingen in een musical! Shanna en haar collega’s brengen al een aantal jaar met veel enthousiasme, plezier en succes musicalproducties op de planken voor
jong en oud. Dit jaar kan iedereen
vanaf 10 jaar zich opgeven voor hun
nieuwste ‘hemelse’ avontuur, Sister
Act. Wie kent de komische films niet
uit de jaren ’90 met Whoopi Goldberg in de rol van Deloris van Cartier? De swingende Motown-muziek klinkt menig volwassen bekend
in de oren. Voor de iets jongeren onder ons is Sister Act ook een bekend
fenomeen geworden door de heerlijke, swingende musical die afgelopen jaren te bewonderen was in
Scheveningen. Dancestudio Shanna Elleswijk gaat haar eigen variant maken op de bekende films en
musical met nummers als ‘Ain’t No
Mountain High Enough’, ‘I Will Follow Him’ en ‘Joyful, Joyful’.
Wij zijn dan ook hard op zoek naar
swingende nonnen, maar ook highschool leerlingen die kunnen dansen, zingen, rappen en acteren. Heb
jij altijd al een keer mee willen doen
aan een musical? Schroom niet en
geef je nu op voor de auditie! Laat
je niet afschrikken door het woord
‘auditie’. De auditie-workshop is niks
meer dan een open les waarbij de
docenten iedereen goed kunnen
observeren.
Alle lessen
Vanaf maandag 1 september starten alle dans- en theaterlessen weer

voor alle leerlingen ouder dan 6 jaar!
Of je nu wilt hip hoppen of altijd al
in een tutu wilde dansen en of je nu
8 jaar bent of 30+ jaar bent, wij bieden cursussen in diverse dansstijlen voor allerlei leeftijden. Vanaf 3
jaar kun je bij ons beginnen met leren dansen en bewegen op muziek
tijdens de ADV/peuterballet (3 -5
jaar) lessen of de jazz/klassiek combi lessen (5 – 6 jaar). Omdat onze
allerjongsten leerlingen vaak eerst
nog even moeten wennen op school
starten zij een maand later (1 oktober 2014) met hun lessen. Ook voor
kids, jongeren en volwassenen is er
genoeg aanbod binnen de dancestudio: jazz/showdance, klassiek
ballet, selectie-groepen en theaterklas. De theaterklas is geschikt voor
kinderen die niet alleen willen dansen, maar ook zingen en acteren
leuk vinden. De ene week krijgt de
theaterklas zangles en acteerles, de
andere week dansles en acteerles.
Leerlingen uit de theaterklas werken toe naar de jaarlijkse eindvoorstellingen waarin zij korte fragmenten laten zien uit bekende musicals.
Nieuw dit jaar op de dinsdagavond
is de cursus Jazz/Hip-hop voor volwassenen vanaf 18 jaar met enige
danservaring. Heb je vroeger gedanst, maar ben je gestopt omdat je
ging studeren of werken maar blijft
het dansen kriebelen? Dan is dit
een cursus voor jou! Tijdens de cursus krijg je les in diverse dansstijlen
(modern, jazz, hip hop) van verschillende docenten.
Ben jij nieuwsgierig geworden en
wil je een keer komen kijken of
meedansen? Van 1 – 5 september
kun je gratis proeflessen volgen op
onze cursussen (m.u.v. de productieklas ‘Sister Act’). Meer informatie of vragen? Kijk op onze website:
www.dancestudioshannaelleswijk.
nl, of zie de advertentie elders in deze krant.

Regio - Op zondag 17 augustus stond
de ronde van Nispen op het programma voor de Amateurs. Een mooi parcours van 2,5km en door de aanwezige wind selectief. Na twee rondes ontstond er een kopgroep van
8 man, met daarin Henk de Jong uit
Mijdrecht. Dit seizoen uitkomend voor
de Spartaan. Het gat was snel geslagen en het werd duidelijk dat de
winnaar uit de kopgroep zou komen.
Met nog drie rondes te gaan ging de
Jong in de aanval en sloeg een beslissend gat, teamgenoot Glenn van Nierop verzorgde uitstekend afstop werk.
Na een solo van drie rondes kwam de
Jong alleen over de finish. Na maandag een tweede plek in Maassluis en
zaterdag een vierde plek in Pijnacker
een welverdienende overwinning.

Nieuw in Uithoorn - FIT KIDS
Regio - FIT KIDS gaat over kinderen meer laten bewegen, zelfvertrouwen opbouwen, teamwork en –
het meest belangrijke – plezier hebben! Over het geheel genomen zal
het Fit Kids programma kinderen
sneller, sterker en fitter maken! Met
het Fit Kids programma krijgen kinderen: sterkere spieren en botten,
een gezondere lichaamscompositie,
minder kans op overgewicht.
FIT KIDS is een functioneel fitness
trainingsprogramma voor kinderen van 5-14 jaar. We bieden een
all-round trainingsprogramma aan
waarbij gezond en effectief bewegen, lichaamscontrole, uithoudingsvermogen, lenigheid,weerbaarheid,
balans ,coördinatie, en dynamische

kracht centraal staan. Naast fysieke
aspecten worden ook sociale vaardigheden zoals aanpassingsvermo
gen,concentratie,focus, samenwerken en omgaan met onverwachte
uitdagingen getraind.
De lessen vinden plaats bij Sportvereniging Omnia 2000 onder leiding van de deskundige en enthousiaste Marle de Leede. De 1e les is
op vrijdag 25 september van 16.0017.00 uur. Je moet je van te voren
digitaal aanmelden bij de vereniging. Daarnaast geeft Marle ook
turnlessen voor meisjes op maandag, woensdag en donderdag. Kijk
op onze website voor het uitgebreide lesrooster. Je kunt ons vinden
op www.svomnia.nl of via facebook:
www.facebook.com/svomnia2000.

Dansles voor kinderen
& volwassenen
Regio - Vanaf september starten er
weer meerdere danslessen bij Let’s
Dance Amstelhof. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse lessen
zoals: kikkergym, peuterdans, jazzdance en streetdance. Voor volwassenen bestaat er de mogelijkheid
om jazzdance te volgen. Dansen bij
Let’s Dance Amstelhof kan al vanaf €18,50 per maand (1 x per week

les) en lessen staan onder begeleiding van de ervaren dansdocentes,
Kim van Bergen en Anouk Manasse.
Wil je een proefles volgen, inschrijven of meer informatie? Kijk op:
www.amstelhof.com/letsdance of
bel: 0297-531855. Let’s Dance Amstelhof is gevestigd binnen Amstelhof Sport & Health Club op de
Noorddammerweg 30 in De Kwakel.

KDO zoekt nog meisjes en
jongens voor dit voetbalseizoen
Regio - Sportvereniging KDO heeft
een redelijk grote afdeling met
meisjesvoetbal. In elke leeftijdscategorie hebben we een team lopen. Om iets ruimer te zitten bij alle teams, kunnen we nog een aantal
meiden gebruiken. Vanaf de leeftijden 9 t/m 18 jaar kan je bij één van
de teams terecht. Alle trainers staan
onder leiding van Hélène Heemskerk - profspeelster bij ADO Den
Haag. Lijkt het je leuk? Meld je dan
zo snel mogelijk aan, zodat je gelijk
bij de start van het nieuwe seizoen
mee kan doen. Aanmelden kan via
een mailtje naar; veldvoetbal@kdo.

nl en of download het aanmeldformulier van de site,
www.kdo.nl/veldvoetbal.
Bij de jongens A-junioren starten we dit seizoen met twee teams,
maar ook hier kunnen nog wel een
paar jongens gebruiken, zodat beide teams iets ruimer in hun aantallen zitten. De A1 start in de 2e klasse van de KNVB en de A2 in de 3e
klasse. Dus heb je belangstelling en
lijkt het je leuk om je bij KDO aan te
sluiten stuur dan een mailtje naar;
veldvoetbal@kdo.nl en of download
het aanmeldformulier van de site,
www.kdo.nl/veldvoetbal.

Twee vluchten Duivensport
“PV Rond De Amstel”

Gratis presentatie
‘hardlopen doe je zo’
Regio - Wil jij meer te weten komen
over verantwoord hardlopen? Schrijf
je dan in voor de GRATIS presentatie ‘hardlopen doe je zo’ op dinsdag 2
september (van 19.30 tot 21.00 uur).
Tijdens deze presentatie worden alle facetten van het hardlopen behandeld en is er de mogelijkheid tot het
stellen van vragen. Maximaal plaats
voor 30 deelnemers, dus meld je snel
aan via: running@amstelhof.com. De

presentatie wordt gegeven door Willem van Leeuwen. Willem is een Atletiekunie gediplomeerde looptrainer
met jarenlange ervaring in het geven
van hardlooptrainingen en clinics.
Meer informatie?
Ga naar www.amstelhofrunning.nl
Locatie: Amstelhof Sport & Health
Club, Noorddammerweg 30 / Uithoorn. Tel. 0297-531855

Regio - Afgelopen zaterdag stonden er weer twee vluchten op het
programma voor de duiven van duivenliefhebbers uit onze regio.
De eerste vlucht was de eerste
vlucht van de zogenaamde natoer.
Deze vijf vluchten dienen ertoe de
zomerjongen nog wat korte vluchtjes te geven waardoor ze de nodige
ervaring opdoen voor volgend jaar.
Op deze vluchten mogen ook oude
duiven meegegeven worden.
Het was een jaarling doffer van
Hans Half uit Amstelhoek die als
eerste zijn hok wist te bereiken,
gevolgd door een duivin van Peter
Bosse uit Uithoorn. Derde op deze vlucht werd Theo Kuylenburg uit
Amstelhoek. De vlucht werd vervlogen vanuit het Belgische plaatsje Meer dat ligt op ruim 80 km. van
onze Regio.
De tweede vlucht was de vijfde
vlucht voor de jongen duiven die
geboren zijn in het vroege voorjaar.
Deze vlucht kwam vanuit het Noord
Franse plaatsje Peronne. Dit ligt op
gem. 290 km. afstand voor onze regio. Het werd voor de jongen duiven voor de eerste keer dat ze op
donderdagavond ingekorfd werden en zodoende voor de eerste
keer twee nachten in de reismand
moesten doorbrengen en zodoende ook moeten leren eten en drinken in de manden. De duiven werden pas om 11:00 uur gelost omdat het zaterdagochtend nog vrij

lang mistig bleef in Noord Frankrijk.
Om 14:20:18 landde bij Peter Bosse de eerste duif. De tweede viel bij
Ali Khodair in Aalsmeer en de derde bij Hans Half. In grootverband leverden de duiven de volgende prestaties. In Rayon F, waar 2104 duiven
ingekorfd stonden werd Peter 9e, Ali
13e en Hans 29e. Over heel Noord
Holland stonden 8934 duiven aan
de start. Hier werd Peter 27e, Ali 38e
en Hans 68e.
De volledige uitslag
Meer Natoer
01 Hans Half, Amstelhoek
02 Peter Bosse, Uithoorn
03 Theo Kuylenburg, Amstelhoek
04 Ron den Boer, Uithoorn
05 Hennie Pothuizen, Vinkeveen
06 Ton Duivenvoorde, De Hoef
07 Martin Bosse, Uithoorn
08 Johan Hendriks, Vinkeveen
09 Piet van Schaik, Uithoorn
10 Theo Fiege, Uithoorn
11 Darek Jachowski, Mijdrecht
Peronne jonge duiven
01 Peter Bosse, Uithoorn
02 Ali Khodair, Aalsmeer
03 Hans Half, Amstelhoek
04 Ron den Boer, Uithoorn
05 Ton Duivenvoorde, De Hoef
06 Leo v.d. Sluis, Uithoorn
07 Hennie Pothuizen, Vinkeveen
08 Theo Kuylenburg, Amstelhoek
09 Martin Bosse, Uithoorn
10 Theo Vlasman, Uithoorn
11 Martin v.d. Hoort, Uithoorn

Jeugdtennis verslavend leuk!
Regio - In de maand september
start Tennisvereniging Wilnis weer
met 4 kennismakingslessen voor
slechts € 25,- Op vier woensdagmiddag krijgen de kinderen een
uur tennisles en balvaardigheidstraining. Een leuke manier om uit te
zoeken of tennis iets voor uw kind

is. Een racket wordt door de vereniging verzorgd .
Tennisvereniging Wilnis is een Tenniskids vereniging die op spelende wijze kinderen enthousiast willen maken voor de tennissport. Opgeven of vragen bij saskiavanloon@
gmail.com of Telefoon: 0297-273433
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Wilnis - Van woensdag 13 tot en met zaterdag 16 augustus werd in het Wilnisse Speelwoud aan de Pieter Joostenlaan voor de 30e
keer in successie het traditionele Wilnis Festival gehouden. Vier dagen lang een plaatselijk feest voor jong en oud om het einde
van de locale (school)vakanties op een plezierige manier af te sluiten. Waar het festival
alle dagen een aantrekkelijk en afwisselend
programma voor elke leeftijd biedt, wordt de
woensdagmiddag door de kinderen elk jaar
weer als een hoogtepunt ervaren. Zo konden
zij vanaf 13.30 uur bijvoorbeeld deelnemen
aan het brandweerspel ‘Water voor vuur’ dat
in samenwerking met de (echte) brandweer
mogelijk werd gemaakt. En brandweerman
spelen wilde je als kind altijd al… Maar er
was meer. Op de kermis kon iedereen zijn
hart ophalen aan allerlei kermisattracties die
dit jaar voor een afwisselend aanbod zorgden. Het mooie zomerse weer zonder al te
hoge temperaturen droeg op de woensdagmiddag bij aan een flinke toeloop van belangstellende bezoekers. Maar ook op de
andere dagen mocht de organisatie niet klagen. Supermarkt C1000 uit Wilnis bood een

leuk programma voor de kinderen waarbij
ze met een skelter een parcours konden afleggen, je kon je laten schminken bij de tafels van het Liliane Fonds of buiten muziek
maken met Muziek en Showkorps Triviant.
Er was een disco en een springkussen. Vanzelfsprekend ontbrak het eveneens niet aan
(gratis) lekkers. Buiten was er de mogelijkheid om gezellig een biertje te drinken op
het zonovergoten terrein. De middag werd
naast de inbreng van supermarkt C1000 tevens mogelijk gemaakt door leden van de
brandweer en de inzet van talloze vrijwilligers. De vrijwilligers zijn overigens tijdens
het hele festival actief geweest.
Op de woensdagavond was er weer de traditionele Wilnisse klompenrace. Gedurende de vier avonden waren er in de feesttent muzikale optredens van diverse Nederlandse artiesten en bands. Donderdagmiddag konden 55 plussers hun hart ophalen bij
de bekende bingo waar mooie prijzen waren te winnen, ter beschikking gesteld door
locale ondernemers. Donderdagavond vond
de Dorpsloop van Wilnis plaats met afstanden van 1, 5 en 10 km waar-

aan mooie prijzen verbonden waren. Op vrijdagmiddag was er een sportief gebeuren in
de vorm van voetvolley met daarna om 16.00
uur een muzikaal omlijste vrijdagmiddagborrel voor de liefhebbers. Zaterdag was er
het bekende beachvolleybal toernooi waaraan verschillende buurt- en ‘bedrijfsploegen’
deelnamen. De weergoden waren dit festival
redelijk goed gezind, want alle dagen was
het wel zonnig, met weliswaar af en toe een
bui(tje). Na het laatste muzikale optreden op
zaterdagavond en een vuurwerkpresentatie
laat op de avond sloot het Wilnis festival om
02.00 uur haar deuren. Daarmee kwam er
een einde aan een geslaagd evenement dat
nagenoeg zonder weerklank of calamiteiten
heeft plaatsgevonden. Organisatie, vrijwilligers en sponsors: bedankt voor alle optredens, inzet en bijdragen. Compliment aan alle bezoekers voor hun gedrag en graag tot
volgend jaar.
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Biljarters pakken de keu
weer op

Jubileumfeest KBO
De Kwakel gaat door!
Regio - KBO De Kwakel bestaat
dit jaar 60 jaar en dat gaat uitgebreid gevierd worden met haar leden op woensdag 24 september a.s.
Dit feest was al afgesproken met De
Meijert in Mijdrecht.
Het bestuur van de KBO wil graag
bij dezen het volgende aan haar leden laten weten: “De uitnodigingen

waren al gedrukt toen we hoorden
dat De Meijert failliet ging. We gaan
het nu op dezelfde dag vieren in het
Event Center Fokker in Hoofddorp.
Onze leden krijgen nog bericht
maar dat kost even tijd. Graag willen wij dat de leden die zich nog niet
hebben opgegeven dat zo snel mogelijk doen. Dan kunnen wij verder.”

Regio - Maandag 25 augustus
start bij de jubilerende Biljartfederatie de teamcompetitie weer. Het
programma zit vanaf die dag tot
en met 29 april 2015 wekelijks vol.
De uitvoering daarvan is vorig seizoen vlekkeloos en spannend verlopen en gaat op die manier het
2e seizoen in. Naast een competitie verdeeld in een 1e en 2e divisie
zijn er bekerwedstrijden zodat alle teams tenminste elkaar 1x ontmoeten. De teams die meedoen zijn:
ASM-Mijdrecht 1 en 2, Bar Adelhof 1, 2 en 3, Cens 1 en 2, Dio, De
Kromme Mijdrecht 1 en 2, De Kui-

per/Stee Inn, De Merel/Heerenlux
1, 2 en 3, De Paddestoel 1 en 2, De
Schans/Lutis Ventilatietechniek, De
Springbok 1 en 2, Stieva-Aalsmeer
en Onze Vrijheid/De Biljartmakers.
Op 28 september vinden als eerste
de voorronden driebanden-C plaats
gevolgd door de B en de A-klasse.
In het libre zijn de 1 en 2 sterklasse
samengevoegd. De 3 en de 4-5 sterklasse blijven apart functioneren.
De uiterlijke inschrijfdatum voor al
persoonlijke kampioenschappen is
15 september a.s. Voor inlichtingen
of een programmaboekje: biljartfederatie@casema.nl.

Piet Liesveld
onderscheiden door KNVB
Regio – Afgelopen vrijdag 15 augustus was er een intiem feestje in
de Hertha-kantine. De KNVB wilde Piet Liesveld onderscheiden voor
het vele werk dat hij voor de KNVB
in de afgelopen jaren heeft gedaan.
Normaal gesproken vindt dat plaats
in het bondsgebouw van de KNVB,
maar wegens de gezondheid van
Piet Liesveld leek het beter om dat
in de kantine van Hertha te doen.
Rond 19.00 uur hadden zo’n 45
mensen zich verzameld toen de volledig verraste Piet samen met zijn
vrouw door één van hun kinderen
werd binnengebracht. Na de welkomstspeech van de voorzitter van
Hertha en de koffie met gebak nam
de voorzitter van het District West
van de KNVB het woord en liet de
loopbaan van Piet bij de KNVB de
revue passeren: eerst als scheidsrechter, toen als begeleider van

aankomende scheidsrechters en
tenslotte als rapporteur. De KNVB
is niet erg scheutig met het verlenen van onderscheidingen, maar al
die werkzaamheden die Piet belangeloos voor de KNVB heeft gedaan
was wel een reden om Piet Lid van
Verdienste te maken, een eer die
niet velen ten deel valt. Onder applaus van de aanwezigen, onder wie
oud-scheidsrechters, scheidsrechters die door Piet begeleid werden,
oud-bestuursleden van Hertha en
vrijwilligers van Hertha die veel met
Piet opgetrokken waren en natuurlijk zijn kinderen en kleinkinderen,
werden de versierselen behorende
bij deze onderscheiding uitgereikt,
waarop uiteraard ook nog geproost
moest worden. Al met al werd het
erg gezellig en voor Piet een prachtige beloning voor het vele werk dat
hij voor de KNVB heeft gedaan.

Argon speelt goede reeks
oefenduels
Regio - Nadat jongstleden woensdag een duidelijke 0-3 overwinning
werd behaald bij het naar de 1e klas
zondag gepromoveerde VVIJ middels treffers van Ian van Otterloo,
Riad Lilipaly,
Soner Gedik en er vooral het eerste
uur goed werd gevoetbald, stond
voor zaterdagmiddag en wedstrijd
bij AFC zaterdag (2e klasse) op het
schema. Er was wederom een grote groep spelers beschikbaar, maar
ook enkele afwezigen vanwege blessures. In de over het algemeen wat
rommelige eerste helft kreeg Argon
langzaam aan een overwicht, maar
verder dan de afgekeurde kopbaltreffer van Oscar Leune kwam men
in deze fase niet. Dat veranderde na
rust, want na een kleine 10 minuten
was een goede dieptepass op de
snelle Syrano Morrison goed voor
de openingstreffer. Via een diagonale schuiver werd de Amsterdamse doelman kansloos gelaten, 0-1.

Met ruim een uur op de klok werd
deze voorsprong verdubbeld door
Wilco Krimp, die na een afgeslagen hoekschop de bal langs de vele verdedigers op de lijn wist te werken, 0-2. In het laatste half uur vielen diverse goede aanvallen te noteren, maar treffers leverde dit pas
in de slotminuten op. Eerst liet Kevin
Blom zien nog steeds over een sterk
linker been te beschikken door de
bal vanaf 18 meter stijf in de kruising te jagen, terwijl Bas Pel enkele minuten voor het eindsignaal van
de onopvallend en dus goed leidende scheidsrechter een voorzet van
de linker vleugel op de juiste waarde wist te schatten en tot vreugde
van een groepje persoonlijke fans
de eindstand op 0-4 bracht. Midweeks wordt het oefenprogramma
voortgezet, waarna volgende week
zaterdag de bekercompetitie gaat
beginnen met een uitbeurt bij Legmeervogels.
Foto: sportinbeeld.com

Stoelhonkbal in Uithoorn
Regio - Stoelhonkbal is niet meer
nieuw in Nederland, maar lang niet
iedereen kent het. Een beter naam
is eigenlijk binnen-honkbal, want
dat is wat we doen. We hebben natuurlijk wel de regels aan het binnen
spelen aangepast. We spelen met 2
teams tegen elkaar; werper en vanger zijn vervangen door een bak met
negen gaten die staan voor de verschillende honken, ‘uit’ en natuurlijk
homerun. Op deze bak wordt gegooid met zakjes. We hebben een

enthousiast team, The Blue Diamonds, dat elke week traint/speelt.
Dat doen we op maandag tussen
11.45 en 12.45 uur in Wijksteunpunt
de Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in
Uithoorn. Ook spelen we regelmatig toernooien tegen andere teams
uit de buurt. Nieuwsgierig geworden? Kom dan maandag 1 september kijken en meedoen! We kunnen
wel wat versterking gebruiken.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Lydia de Rijk, tel: 0297-522382

Open speelavond badminton
Regio - Maandag 25 augustus bent
u van harte welkom om een shuttle te slaan bij badmintonclub Space
Shuttle in Sporthal De Scheg aan de
Arthur van Schendellaan. De jeugd
speelt van 18:00 tot 19:30 en de senioren zijn welkom vanaf 19.30 tot
22.00 uur. Bij de senioren kunt u
binnenlopen op een tijdstip dat u
het meest schikt. Bij deze vereniging staat gezellig met elkaar sporten voorop. Dat neemt niet weg dat
er fanatieke potjes badminton wor-

den gespeeld! Ook zijn er mogelijkheden tot competitie spelen en mee
te doen aan toernooien in de regio.
Bij de jeugd staan een professionele trainer en ‘hulp trainers’ je terzijde om je de beginselen van het
badmintonspel bij te brengen. Voor
de senioren is er van 19:30 tot 20:15
recreantentraining. Dus neem je
gymkleren en -schoenen mee en
doe gezellig mee! Een racket hebben wij voor je te leen, ook voor de
senioren.

Samenwerkingsovereenkomst AKU
en Fysiotherapiepraktijk Plexus
Regio - Atletiekvereniging AKU
en fysiotherapiepraktijk Plexus Uithoorn hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
De kern van de overeenkomst is dat
fysiotherapeuten van Plexus atleten gaan ondersteunen bij het adviseren en het voorkomen van blessures. Dinsdag 5 augustus werd de
overeenkomst getekend, namens
Plexus door Stefan Verheijen en namens AKU door voorzitter Wim Verlaan. AKU zal gebruik gaan maken
van de jarenlange ervaring van de
(sport-)fysiotherapeuten van Plexus
op dit terrein. Dat de samenwerking
meteen kracht wordt bij gezet is te
merken aan het feit dat met ingang
van maandag 18 augustus alle atleten van AKU, jong en oud, op twee
momenten in de week naar een
spreekuur kunnen gaan waar een
(sport-)fysiotherapeut van Plexus
aanwezig is om vragen over bles-

sures te beantwoorden, adviezen te
geven over het verhelpen en of het
voorkomen van een blessure. Meer
informatie hierover is te vinden op
onze website. Naast de spreekuren
is er mogelijkheid tot behandeling.
De werkwijze van Plexus Uithoorn
houdt in dat tijdens een behandeltraject adviezen zullen worden geven over de manier waarop de training weer hervat kan worden om
daarmee terugkeer van de blessure te voorkomen. Tevens zal er altijd
overleg zijn met de trainers over de
opbouw en invulling van de training
na de blessures. Tevens zal er bij
AKU periodiek door Plexus Uithoorn
voorlichting worden geven over preventie, herkennen en voorkomen
van blessures. AKU en Plexus hopen op een vruchtbare samenwerking tussen beide partijen en hebben de intentie om deze voor meerdere jaren aan te gaan.

Zaalvoetballers zoekenspelers
Regio - Bij KDO in de De Kwakel
spelen we al meer dan 30 jaar zaalvoetbal en met veel plezier. Voor een
team zoeken zij nog een aantal spelers die met hen willen meedoen. Zij
zijn een team van 5 spelers en zoeken nog een keeper en twee veldspelers. Ze spelen op de woensdag
of vrijdagavond 1 keer in de twee

weken. Het seizoen is van september 2014 tot en met april 2015. Je
speelt in de omgeving van Uithoorn
in sporthallen van de diverse verenigingen. Wil je zelf spelen, wil je meer
informatie of weet je iemand die
mee wil spelen neem dan contact op
met Berry Koeleman. Telefoon 0653133085 of email berry@berry.nl

Einde Dance Centre Jolanda van Beek

Danslerares neemt met
pijn in het hart afscheid
Uithoorn - Het sinds vele tientallen jaren bekende Dance Centre Jolanda van Beek beëindigt haar activiteiten als dansinstituut voor klassiek ballet, tapdance, theater/musical/zang dance, street/show-, peuterdance en hiphop voor peuters,
kinderen, jong volwassenen en volwassenen. De datum dat het Dance
Centre in ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan haar deuren
sluit is per 1 september aanstaande. Danslerares en eigenaresse Jolanda van Beek zegt dit besluit weloverwogen, maar met veel pijn in
haar hart te hebben genomen. Het
is tenslotte haar levenswerk. Er waren kandidaten in beeld die het
Dance Centre misschien hadden
willen overnemen en voortzetten.
Maar op het laatste moment ging
dit niet door. Heel jammer maar het
zij zo. “Het is mooi geweest, ik ben
de pensioengerechtigde leeftijd al
ruimschoots gepasseerd en de locatie bestaat straks niet meer want
die wordt samen met een deel van
de Europarei afgebroken. En om nu
op een andere plek weer opnieuw
te beginnen, dat zie ik niet zitten op
mijn leeftijd. Bovendien is er sinds
kort in de regio een nieuwe dansschool bijgekomen. Er is dus een
uitweg voor mijn leerlingen die bij
mij het dansen hebben geleerd en
verder willen. Die wens ik het beste toe. Ik sta er helemaal achter dat
zij hun opleiding elders willen vervolgen als ze hogerop willen in de
danswereld, zoals bij het Nationaal
ballet, in musicals of andere grote
producties waar de dansers en danseressen een kans krijgen,” laat een
emotionele Jolanda ons weten.
Klassieke opleiding
Jolanda van Beek is geboren en getogen Amsterdamse. In haar kinderjaren kon zij het dansen al niet laten en ging daarin door. Zij volgde
een klassieke opleiding in de Stadsschouwburg waar zij les kreeg van
Nel Roos, de latere oprichtster van
de Nel Roos Academie. Samen met
o.a. Donald Jones en Jasperina de
Jong volgde zij bij haar een opleiding die als zeer gedisciplineerd te
boek stond. De Nel Roos Academie
ging later op in de Nationale Balletacademie te Amsterdam. Jolanda
kent dus het klappen van de zweep.
Dat bleek haar later goed van pas
te komen als docente op haar eigen
school.
Hoewel zij Amsterdam als haar geboortestad beschouwde koos zij samen met haar gezin toch voor een
leven onder de rook van de hoofdstad en kwam zodoende in Uithoorn
terecht. Daar ging zij les geven bij
Hannie Kok die toen in kerkgebouw De Schutse een dansschool
had. Vandaag de dag al weer bijna
40 jaar geleden! Toen Kok te kennen gaf ermee te willen stoppen
kocht Jolanda de dansschool van
haar en gaf het een eigen naam
en identiteit: Dance Centre Jolanda
van Beek. Later verhuisde de school
naar ’t Buurtnest bij de Europarei.
In de achterliggende jaren is het
Dance Centre uitgegroeid tot een

van de beste dansscholen op haar
gebied in Nederland. Niet voor niets
zijn veel leerlingen doorgestroomd
naar dansacademies en/of professionele dansgezelschappen. Jeugdige bekende Nederlanders hebben
bij Jolanda les gehad. Zoals Angela Schijf, Fabienne de Vries, Nicolette van Dam, de dochter van Erik
de Vogel (Ludo Sanders) en Caroline de Bruijn (Janine) van GTST,
maar ook een dochter van Ruud
Gullit en de dochter van John van ’t
Schip (kleindochter van Willeke Alberti). Lee Towers verleende vaak
zijn medewerking aan de repetities
met de Showgroep en niet te vergeten René Froger met de Showgroep in Ahoy! Het was allemaal geweldig. Door de jaren heen werden
in Studio 21 in Hilversum prachtige
opvoeringen gegeven door leerlingen van Dance Centre Jolanda van
Beek. Je ziet de leerlingen na hun
verdere opleiding vaak terug bij balletopvoeringen, in musicals, in het
theater en bij andere grote evenementen. Maar de basis is geleerd bij
Jolanda van Beek in Uithoorn. Daar
mag de docente trots op zijn! Elk
dansseizoen werd jaarlijks afgesloten met een prachtige voorstelling
in een studio. Dit jaar was dat op 8
juni jl. in het Crown Plaza Theater in
Aalsmeer. Het ziet er naar uit dat dit
de laatste keer is geweest.
Kostuums
Jolanda: “Mijn leerlingen hebben in
de afgelopen jaren meegedaan aan
wedstrijden en hebben heel veel
prijzen gewonnen. Zelfs zijn ze een
aantal keren Nederlands kampioen
geworden. De kleinsten van de drie
wedstrijdgroepen hebben het ook
dit jaar weer tot Nederlands kampioen gebracht! Daar zijn we met elkaar in het Dance Centre best trots
op. Maar ook al 21 jaar geleden met
de Soundmixshow van Hennie Huisman was onze school de beste van
alle balletscholen in Nederland. We
hebben daar destijds een grote beker gewonnen die nog altijd in de
school staat te pronken.”
Wat Jolanda nog altijd in bezit heeft
zijn de prachtige kostuums van de
verschillende opvoeringen. Die wil
zij verhuren aan bijvoorbeeld balletscholen in Nederland. Er zijn mooie
kostuums bij, onder meer ook die
welke van het Holland Showballet zijn over genomen. Die wil Jolanda tegen een redelijke vergoeding verhuren. Ze zijn geschikt
voor voorstellingen voor kinderen
en tieners en ouderen die showdance, jazzdance en (modern)ballet doen. Maar er is ook leuke discokleding naast Zuid-Amerikaanse
kostuums en de mooiste haremkleding, Kortom, te veel om op te noemen. Op die manier wil zij toch een
beetje in de wereld van de dans blijven, zij het aan de zijlijn. Het zij haar
van harte gegund. Jolanda krijgt nu
veel vrije tijd en gaat andere leuke
dingen doen. Daar zal ongetwijfeld
ook het bezoeken van theaters, balletopvoeringen en musicals bij zijn.
Het bloed kruipt toch waar het niet
gaan kan.
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Uithoorn - voor het 42e achtereenvolgende
jaar werd van maandag 11 tot en met vrijdag
15 augustus de SpeelMee week Uithoorn
georganiseerd. Honderden kinderen hebben in
de voorbije jaren met plezier deelgenomen aan
de jaarlijkse SpeelMee week. En ook dit jaar
was er grote belangstelling voor dit evenement
dat elke jaar wordt ‘overtekend’. De SpeelMee
week biedt zo’n 250 kinderen van 5 tot 12 jaar de
mogelijkheid zich vijf dagen lang zowel binnen
als buiten uit te leven. Naast knutselen en lekker
creatief bezig zijn kunnen ze ook sporten bij The
Beach in Aalsmeer en van de natuur genieten
dat gepaard gaat met een educatief programma.
De laatste dag bestaat gewoonlijk uit deelname
aan een heuse kinderkermis met allerlei
attracties en spelletjes. Gedurende de dagen
wordt in de middagpauze het zelf meegebrachte
lunchpakket verorberd en tussentijds krijgen ze
van de organisatie iets lekkers. Wie wil dat nou

niet? Alles onder toezicht en leiding van jongere
en oudere vrijwilligers. En dat voor slechts een
paar euro per dag per kind. De SpeelMee week
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie
van de gemeente en talrijke sponsors (zie de
website speelmeeuithoorn.nl) die zich elk jaar
weer van hun goede kant laten zien, zelfs in
tijden dat het financieel allemaal wat minder
gaat. Heel erg veel dank! Want zonder hen: géén
SpeelMee week. Niet in de laatste plaats past
ook een woord van dank aan het bestuur, de vele
begeleiders en vrijwilligers voor hun tomeloze
inzet. Aan het einde van de vrijdagmiddag
was SpeelMee week Uithoorn 2014 alweer
voorbij. Volgend jaar kunnen ouders hun
kinderen van 5 tot en met 12 jaar via de website
weer inschrijven bij de organisatie. Nadere
inlichtingen bij het secretariaat, Nijhofflaan 46,
1422 CE Uithoorn. Tel. 0297-564861. E-mail:
info@speelmeeuithoorn.nl.

trok weer veel kinderen
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Watertoren: Opvallendste gebouw in de gemeente

Aalsmeer - In de zomermaanden is de 50 meter hoge watertoren altijd het
laatste weekend van de maand geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De watertoren is het meest opvallende gebouw binnen de gemeente Aalsmeer.
Deze toren, die voor de jaren negentig gebruikt werd als drukverhoger binnen het Aalsmeerse waterleidingstelsel, is gebouwd in Art Deco stijl. Rond
het opleveringsjaar (1928) werden meerdere watertorens getekend door architect Hendrik Sangster en Aalsmeer werd toen trotse bezitter van wellicht
de mooiste watertoren in Nederland. Mede door de ligging aan de Westeinderplassen is in menig boek over Aalsmeer een grote foto te bewonderen
van deze markante toren. Binnen is de bezoeker gelijk verwonderd over het
aparte interieur en wanneer men naar boven klimt is men verbaasd over de
twee grote bassins van 460.000 en 530.000 liter inhoud.
In de verte kijken
Nog fraaier wordt het om bovenop de toren naar buiten te gaan en uitzicht
te hebben over de Aalsmeerse en verre omgeving. Bij helder weer kijkt men
tot IJmuiden en de Utrechtse dom, maar ook bij wat minder zicht blijft het
een machtige ervaring om de verte in te kijken.
De entree is gratis voor een bezoek aan de begane grond, wil men naar boven klimmen dan is het voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro.
Wil men de watertoren met een groep op een afgesproken dag/tijd bezoeken, dan kan dit geregeld worden door de mensen van Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer. Hiervoor kan gebeld worden naar 06-53928054.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

