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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen
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Argon niet blij met uitstel
aanleg kunstgrasveld

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
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Gaat het dan toch gebeuren?
Nieuw hotel op Groenlandsekade?
Vinkeveen - Wie regelmatig de
N201 afrijdt richting de A2 en omgekeerd, zal hebben geconstateerd
dat er op en rond het braakliggende
terrein van voorheen hotel Golden
Tulip Amsterdam Vinkeveen, beter
bekend als de ‘Bilderberg Résidence’ met het ooit zo vermaarde Restaurant Le Canard Sauvage de laatste jaren weinig gebeurde. Tot vorige week, toen plotseling, uit het
dit bord werd geplaatst (zie
- niets
Uithoorn
geplaatste foto). De grond is eigendom van M. Caransa B.V. uit Amsterdam, zo genoemd naar de oprichter Maup Caransa die het bedrijf in 1950 stichtte. Caransa heeft
tot aan zijn overlijden in 2009 in Vinkeveen gewoond.

De onderneming beschikt over specifieke kennis op het gebied van onroerende goederen en is met name
gespecialiseerd in de horecasector, waaronder projectontwikkeling,
verhuur van hotels, restaurants en
cafés. In 2006 verkocht de Bilderberg groep Hotel Résidence Vinkeveen, dat toen beschikte over 65 kamers, 10 vergaderzalen en een bar
met restaurant, aan M. Caransa B.V.
Vervolgens ging het verder onder de
naam Golden Tulip Amsterdam Vinkeveen (NH Hotels) maar kennelijk
was het geen lang leven beschoren,
ook al omdat het niet meer voldeed
aan de eisen van deze tijd. Het zou
veel geld kosten om het te renoveren.

Daarbij kwam de verbreding van de
A2 waardoor het achter zandhopen
verdween en het minder aantrekkelijk werd voor bezoekers. Het stond
vervolgens een tijdje leeg wat aanleiding was dat ‘ongewenste bezoekers’ er zich gingen vestigen. Hoewel het niet de bedoeling was om zo
snel te slopen, besloot Caransa toen
daar toch opdracht voor te geven en
er iets nieuws neer te laten zetten.
Er kwam in 2011 een prachtig plan,
maar helaas dit ontwerp werd niet
door iedereen gewaardeerd, de recessie kwam en het werd stil. Tot nu.
We namen contact op met de familie Caransa en zij lieten ons weten,
de komende week meer openheid
te geven.

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Mijdrecht – Vorige week vrijdag lazen wij op de site van sportvereniging Argon verontrustend nieuws.
Het was een bericht van de voorzitter van Argon, Ton Goedemoed.
Hij schrijft: “Beste vrienden van Argon, helaas moeten wij u melden
dat de aanleg van het kunstgrasveld ernstige vertraging zal ondervinden. Deze vertraging wordt veroorzaakt door een van de betrokken
partijen die op basis van de voorlopige vergunning op 10 augustus 2015 een kort geding aanhangig heeft gemaakt bij de Rechtbank
Midden-Nederland. Gisteren werden wij hierover door wethouder Aldrik Dijkstra geïnformeerd.
Als gevolg van deze voor Argon zeer
ongunstige ontwikkeling is de officiële gunning opgeschort en kan de
aanleg van het nieuwe kunstgrasveld met toebehoren niet op de ge-

plande datum starten en dus zal het
in gebruik nemen van het veld niet
in oktober kunnen gaan plaatsvinden. De termijn van starten is thans
geheel afhankelijk van de uitspraak
van de rechtbank en een eventueel
nog in te stellen hoger beroep. De
Gemeente De Ronde Venen heeft
er in het belang van de club bij de
rechtbank op aangedrongen de behandeling, die voor 12 oktober op
de rol staat, te vervroegen.
De aanbesteding is procesmatig
ondersteund door het Rijk en voor
de technische beoordeling is B.A.S.
ingenieursbureau verantwoordelijk.
Gezamenlijk worden acties ondernomen om te bezien welke werkzaamheden er in afwachting op de
uitspraak nodig zijn om deze vertraging op te vangen. Wij zullen u
gaande dit proces op de hoogte
houden.”

Spel en Sport start
Amstelhoek - Met ingang van het
nieuwe sportieve seizoen start Spel
en Sport met een nieuwe aanpak
van bewegen voor senioren: Functioneel Trainen. Speciaal voor Amstelhoekers vanaf ±60 jaar start een
programma waarbij het de bedoeling is dat je fit en vrolijk richting je
ouwe dag gaat. In nette bewoordingen: Het Functioneel Trainingsprogramma is een preventief groepsprogramma op maat gericht op het
behouden van zelfredzaamheid.
Functioneel Trainen richt zich op alle lichaamssystemen en is geschikt
ter voorkoming van algemene ouderdomsproblemen. Achteruitgang
kan worden afgeremd of vertraagd.

Zelfvertrouwen wordt door een verbeterde lichamelijk conditie verbeterd. Buurtvereniging Ons Streven
stelt haar buurthuis voor dit doel ter
beschikking en zo komt het dat er al
snel gestart kan worden. Op dinsdagmiddag 15 september is er om
14.30 uur een info- en testmiddag
en twee weken later starten de lessen. Gedurende 3 maanden wordt
er dan getraind en na die periode
kan men de vooruitgang door middel van testen meten. Nieuwsgierig geworden ? Wilt u weten hoe u
nog lang fit kunt blijven? Geef u op
voor de info/testmiddag op tel nr.
06-21918353. De kosten bedragen
3 euro (incl. kopje koffie/thee).

Drie fietsen gevonden
Uithoorn - Vorige week woensdagavond 12 augustus is de politie naar
het busstation aan het Cort van der
Lindenplein gegaan na een melding
dat er een aantal fietsen in de bosjes
zou liggen. Er zijn door agenten inderdaad drie fietsen gevonden waarvan
geprobeerd is de sloten te verbreken.
Er zijn twee herenfietsen meegeno-
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Nu al weer opbrekingen bij
verbindingsweg bussluis
Uithoorn - De ‘verbouwde’ bussluis’ – inmiddels de verbindingsweg tussen de Laan van Meerwijk
en de Polderweg - blijft een dramatisch en kostbaar gebeuren. In deze
krant werd op 22 juli uitvoerig aandacht geschonken aan de verbouwing van de voormalige bussluis ter
hoogte van de basisscholen Kajuit
en De Springschans. Zowel de weg
met bijbehorende fiets- en voetpaden als de kiss & ride stroken waren
toen zojuist opgeleverd door aannemingsbedrijf Dura Vermeer. Nauwelijks vier weken later zijn tot grote
verbazing van de omwonenden het
fietspad naast de scholen en de kiss

& ridestroken op dinsdag 11 augustus al weer opgebroken. Waarom is
niet duidelijk. Het kan toch niet zo
zijn dat door kritische noten in deze krant dit voor de gemeente aanleiding is geweest om de boel wéér
overhoop te laten halen? Men kan
zoiets toch zelf ook bedenken en/of
constateren dat er met de verbouwingsactiviteiten kennelijk iets mis
is gegaan?
Volgens een bewoner die pal aan de
overkant van de scholen woont, was
de gemeente niet tevreden met het
opgeleverde werk van aannemer
Dura Vermeer. Hoezo? De aannemer voert de inrichting immers ge-

Vrouw gewond bij woningbrand
De Hoef - Afgelopen maandag 17
augustus rond de klok van tien uur
brak er brand uit in een woning aan
de Merelslag in De Hoef. Een vrouw
die in de woning aanwezig was, is
door omstanders uit haar woning
gehaald. Zij zagen rook uit de woning komen en kwamen direct in

actie. Zij haalden een ladder, sloegen een raam in op de eerste etage en brachten de vrouw in veiligheid. De vrouw is met onbekende
verwondingen naar een ziekenhuis
overgebracht. Naar de oorzaak van
de brand wordt een onderzoek ingesteld.

woon volgens het door de gemeente aangeleverde ontwerp uit. Daar
hoort ook een regelmatige controle van de (duurbetaalde) gemeentelijke projectleider bij of het allemaal wel volgens plan en specificaties verloopt! Heeft die dan iets over
het hoofd gezien?
Weer naar school
Maandag jl. zijn de scholen weer
begonnen en werden alle ouders en
kinderen plotseling geconfronteerd
met deze totaal nieuwe situatie
rond de scholen. Los van het feit dat
de timing buitengewoon ongelukkig gekozen is, kun je je ook afvragen wie dit alles weer gaat betalen
en vooral wat voor nut deze gehele operatie is geweest. Het lijkt erop
dat men de trottoirbanden iets heeft
laten zakken. Alleen steken de stenen in het vak nu dusdanig ver boven de trottoirbanden uit, dat het er
per saldo misschien nog wel slechter op is geworden. Het was werkelijk een chaos maandagochtend.
Vervolg elders in deze krant.

men van het merk Batavus en Gazelle Swing (grijs van kleur) waarvan de
registratienummers eindigen op respectievelijk 706 en 124 en een damesfiets van het merk Batavus met registratienummer dat eindigt op 495. De
fietsen zijn door de gemeente opgehaald. De eigenaren kunnen zich melden bij het gemeentehuis.

Lieve mensen, bedankt!
Mijdrecht - “Hartelijk dank voor alle hulp na mijn val met mijn scootmobiel zaterdag 8 augustus jl. in de omgeving van het burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht.”
Mevrouw Nijman

Bieden bij Ceres
Uithoorn - Sinds 1 augustus jl. is de
nieuwe website van Stichting Ceres
Kringloopcentrum in de lucht. De
website van Ceres was behoorlijk
verouderd en niet aantrekkelijk om
te lezen. Maar de nieuwe website is
een overzichtelijke en goed leesbare website. Je kunt snel gegevens
vinden. Al het nieuws betreffende
Ceres Kringloopcentrum staat op
de site en ook een uitleg over het
ophalen en brengen van artikelen.
Helemaal nieuw is het hoofdstuk
‘Bieden’. Hier worden door Ceres
Kringloopcentrum bijzondere artikelen aangeboden die niet in de
winkel komen te staan. Men kan via
de website van Ceres Kringloopcentrum ‘bieden’ op deze artikelen. Uiteraard kan men altijd via de mail
of de telefoon een afspraak maken
om een of meerdere artikelen waarin men is geïnteresseerd te komen
bezichtigen alvorens men een bod

uitbrengt. Augustus en september
zijn altijd de maanden dat kinderen
de deur uitgaan om op kamers te
gaan wonen. Dat is niet goedkoop.
De huur van een kamer is tegenwoordig al behoorlijk. Om de kosten goed in de hand te houden is
een bezoek aan Ceres Kringloopcentrum voor de inrichting van de
studentenkamer meer dan waard.
Bij Kringloopcentrum Ceres hebben
ze écht alles om een studentenkamer geweldig in te richten voor een
heel lage prijs. Banken, klein meubelen, elektrische (keuken-)apparatuur, borden, glazen, bedden, stoelen, lampen enz. De sortering is
groot en van goede kwaliteit.
Ook op de website, via facebook en
twitter heeft Ceres Kringloopcentrum regelmatig aanbiedingen of
acties. En u steunt vele goede doelen als u koopt bij Stichting Ceres
Kringloopcentrum.
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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

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.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

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.

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF
uIThOORN

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
oplAgE: 15.800
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
oplAgE: 14.650
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven: op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Redactie: Nel van der Pol
correspondent: André Veenstra

Komkommertijd

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

Mijmeringen

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, Integraal
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info

In de vakantietijd is er vaak weinig nieuws
en weinig op de beeldbuis te zien. Herhalingen alom maar nu was er een programma over vakantie. Ik heb het van horen zeggen, maar in dit programma kwam een onderzoek aan de orde met het onderwerp “welke mensen geven het meeste geld uit tijdens de vakantie?”. Volgens het onderzoek waren dit de kampeerders
die met tent of caravan op vakantie gaan. Kennelijk besparen ze geld
met hun accommodatie, maar geven ze het net zo hard (of harder) uit
aan uitjes, uit eten en dergelijke.

Uit je hoofd, in je handen!
Uithoorn - Als je teveel met to do
lijstjes in de weer bent, dan sneeuwt
het creatieve deel van jou onder. Je
raakt je speelsheid en plezier kwijt.
Spelend Schilderen zorgt ervoor
dat je je ontspant, en je creativiteit
nieuw leven inblaast. Je komt uit
je hoofd in je handen, terwijl je ervaringsgewijs schildersregels leert
toepassen. Joke Zonneveld geeft in
haar Atelier De Rode Draad (Prinses
Margrietlaan 86, Uithoorn) schilderles met een mindfulness karakter. In augustus 4 workshops: Spe-

lend Schilderen, Laat je Inspireren.
De herfstcursussen, Spelend Schilderen, 1+1=3, Ontwikkel je eigen
Beeldentaal, zijn op maandag- en
donderdagochtend en op zaterdagmiddag. Op donderdagmiddag is er
schilderles voor kinderen. Ga naar
www.spelendschilderen.nl voor info
en download het gratis E-book over
Spelend Schilderen. Tot 20 augustus
geldt er een forse vroegboekkorting voor de herfstcursussen! Het
atelier is in deeltijd te huur, paint@
jokezonneveld.nl of 020-6418680

Na een zomerkamp weer
op zoek naar Shanti’s
De Kwakel - Helaas is de zomervakantie weer voorbij. Maar de Shanti’s, meiden (van 7 tot 11) van scouting St. Joannesgroep De Kwakel kijken terug op een geweldig zomerkamp. Het thema van het kamp was
musical. De kinderen bedachten een
leuke musical over het Jungleboek
en lieten het aan het einde van de
week aan hun ouders zien. Het was
een geslaagd kamp met een schitterende musical. Na dit geslaagd
kamp zijn wij weer opzoek naar mei-

den van 7 tot 11 die het leuk vinden
om op scouting te gaan! Je bent welkom op maandag 14 september van
18.45- 20.15 uur. Kom langs om een
avond mee te draaien en kijk of je
het leuk vind om bij de Shanti’s te
komen. Ook zijn wij op zoek naar
enthousiaste leiding die ons leiding
team wilt versterken. Heb je zin om
bij de Shanti’s te komen kijken of
wil je leiding worden dan horen wij
dat graag van u via: shanti-welpen@
st-joannesgroep.com

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
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!

WWW.MEERbodE.nl

Groepen
De bevolking is onder te verdelen in een paar groepen (en ja, er zijn
altijd uitzonderingen). De mensen die niet op vakantie gaan, omdat ze
er het geld niet voor hebben. Deze groep schijnt helaas steeds groter
te worden. Dan de groep die evenmin op vakantie gaat, maar dan niet
met reden geldgebrek, maar gewoon omdat ze de vakantiestress willen vermijden en gewoon lekker thuis willen zijn. Dan is er een grote
groep mensen die een all inclusive vakantie boeken. Meestal een gegarandeerde zonbestemming, de kosten zijn vooraf duidelijk en het
concept spreekt natuurlijk de Hollanders aan. Alles kunnen eten en
drinken voor een vaste prijs. Logisch dat van deze groepen niet de uitgaven zijn te verwachten.
Kampeerders
En dan heb je de groep waar ik al een tijd toebehoor, de kampeerders.
De mensen die überhaupt al geïnvesteerd hebben in vakantie materiaal in de vorm van een tent, vouwwagen of caravan, opslag voor deze
spullen en alles wat erbij komt kijken. Voor de vakantie zijn er dus al
kosten gemaakt. Hoe de kosten verder oplopen ligt helemaal aan het
type kampeerder. Ik heb campings gezien in Italië, waar je met honderden hutje mutje staat en daarvoor ook tegen de 100 euro per nacht
moet betalen. Er zijn echter ook voldoende campings, iets kleiner en
ook veel goedkoper. Het maximale wat je dan betaald als gezin zijnde
met tent of caravan en auto is dan 40 euro.

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

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Aangesproken
Ik voelde me gelijk aangesproken, omdat ik net had zitten vertellen dat
de campings die we bezochten zo fijn waren en niet overdreven duur.
Nu werd ik meteen in het hokje geduwd van vakantiegangers die het
duurste uit zijn. Onderzoeken zoals dit haat ik. Ik vind ze kortzichtig,
niet accuraat en onzinnig. Waarom worden er mensen betaald om dit
te onderzoeken? Ik weet het wel, de reisorganisaties willen natuurlijk
weten bij welke groep mensen het meeste geld te halen valt. Maar met
een beetje gezond verstand kom je ook een heel eind om het logisch
te beredeneren.

De heer van Olst overhandigd Stichting Jongeren Uithoorn het Oakley longboard.

Sijbrant & Van Olst sponsor
Xtreme Showdown
Uithoorn - Op vijf september organiseert Stichting Jongeren Uithoorn
alweer de achtste editie van Xtreme Showdown op de skatebaan in
de Meerwijk. Op Xtreme Showdown
kan het publiek genieten van skate

wedstrijden, muziek door lokaal talent, de Wokfiets en Capoeira. Er zijn
mooie prijzen te winnen, waaronder
dit Oakley longboard. Wij hebben
deze gekregen van optiek ‘Sijbrants
& van Olst’ en we zijn er erg blij mee.

Poging inbraak in woning
Uithoorn - Tussen zaterdag 1 en
maandag 10 augustus is geprobeerd
in te breken in een woning in Koolmees, lage nummering. De bewoners
ontdekten bij terugkomst van hun
vakantie diverse gaatjes en beschadigingen aan de deur- en raamkozijnen. Op het huis werd toegezien door

een buurmeisje. Misschien heeft dit
de dieven weerhouden om de woning te betreden. Ze zijn niet binnen
geweest. Mogelijk zijn er omwonenden die genoemde periode iets verdachts in de buurt hebben gezien. Zij
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Eten
Dan rest de kostenpost: voeding en drinken. Iets wat je thuis ook
moet doen, dus geef je hetzelfde uit op vakantie, of is dat toch stiekem
meer? Logisch dat het meer dan normaal is, in de zomerperiode ontkom je er niet aan om regelmatig op een ijsje te trakteren, een glas ijskoud drinken op een terras is ook niet te versmaden of ergens te lunchen of dineren. Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. En
voor je het weet behoor je in een groep waarvan een of ander bureau
heeft onderzocht dat jij als kampeerder daartoe behoort.
Dit soort dingen moet je van je af laten glijden, je niets van aan trekken. Toch verbaas is mezelf dat ik me aangesproken voel en de behoefte ervaar om de discussie aan te gaan. Waarom? Wat maakt het uit dat
iemand je in een groep plaatst? Geld uitgeven heeft weinig te maken
met het type vakantie, maar uiteindelijk veel meer met de persoon wie
je bent, hoe je omgaat met geld en ook wat je vanuit je opvoeding hebt
meegekregen over financiën. Ik zeg maar wat mijn vader altijd al zei
“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”.

Mindfulness trainingen in
TCO Aalsmeer Oost
Regio - Al heel wat mensen hebben
hun weg gevonden naar de mindfulnesstrainingen in Therapeutisch
TrainingsCentum Oosteinder (TCO)
in Aalsmeer Oost. Zij hebben handvatten meegekregen om stap voor
stap beter om te kunnen gaan met
o.a. stress, piekergedrag, angst of
onrust. Joke, mindfulnesstrainer in
TCO vertelt: “Vaker in het NU leven
helpt hierbij en dat is wat Mindfulness ons kan leren. Je hoeft echter
geen klachten te hebben om toch
baat te hebben bij een training Mindulness. Het kan ook helpen je algemene ontwikkeling te verbeteren
en bewuster in het leven te staan. In
de training wordt gewerkt met meditatie, ontspannende yoga en gedragsoefeningen uit de Boeddhistische en westerse psychologie”.
Marianne, pschosomatisch oefentherapeut in TCO vervolgt: “Sommige mensen hebben bij mij net een
therapie afgerond en vervolgens de
training Mindfulness gevolgd. Ze
krijgen hierdoor extra handvatten
mee om beter met een eventuele terugval om te kunnen gaan. Mindfulness is een krachtige manier om
minder snel in oude patronen terug te vallen”. TCO biedt in samenwerking met Wings & Footprints de
8 weken durende training aan zoals Jon Kabat Zinn deze meer dan
30 jaar geleden ontwikkelde. Joke:
“Het kost best veel tijd, training en
aandacht voor jezelf om anders met
onze vaak zeer hardnekkige patro-

nen om te leren gaan. Door het volgen van een Mindfulnesstraining
zet je een stapje in de goede richting op de weg naar meer innerlijke
rust en vrijheid”.
De trainers
De basistrainingen worden begeleid door 2 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 vele
jaren ervaring als meditatie/yogadocente en mindfulnesstrainer. De
trainers: “Wij vullen elkaar prachtig
aan en kunnen als team op verantwoorde wijze de deelnemers in de
mindfulnesstraining begeleiden op
hun innerlijke reis”. Start: De 8 weken durende trainingen starten op 3
september en 12 november; bij voldoende aanmeldingen kan er nog
een training van start gaan op de
dinsdagochtenden v.a. 8 september
en 10 november 2015. Voor meer info: zie de advertentie elders in dit
blad
Aanmelden en info: info@Wingsandfoortprints.nl,
telefoon
0623861976 (Joke) 0297-324757 (Marianne) of via het aanmeldformulier op de stites: www.wingsandfootprints.nl en www.tco-aalsmeer.
nl waar je ook meer informatie kunt
lezen over Mindfulness.

OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

Gem

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.

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de 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.

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

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.

Redactie

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzageperiode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publiekszaken (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Publiekszaken (0297)513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Bedrijvenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 6 augustus 2015

De scholen zijn weer begonnen
Het is deze week écht zo ver: de
scholen in de stadsregio Amsterdam zijn weer begonnen. Dus dat

betekent meer drukte op de weg.
Niet alleen meer autoverkeer, maar
ook meer ﬁetsende kinderen. Kleu-

ters die op hun grote ﬁets naast hun
papa of mama mee mogen trappen en kinderen die eindelijk alleen
naar school mogen. Maar ook brugklassers die voor het eerst hun weg
naar hun nieuwe school moeten ﬁetsen en tieners die na de vakantie bij
moeten praten met hun vrienden.

Daarnaast zullen er meer kinderen
lopen en de weg oversteken. Al deze
ﬁetsers, voetgangers en brommerrijders hebben de afgelopen weken
minder deelgenomen aan het verkeer. Ze zullen weer een beetje moeten wennen. Net als de mensen in
auto’s en op brommers die juist net

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100 E, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een ﬁetsenstalling. Bezwaar: t/m 24 september 2015.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Evenementenlaan. Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en horecawet aan de
heer Maliekhadien voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens
de Kwakelse Kermis van 5 t/m 8 september 2015. Bezwaar t/m 15 september
2015.
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging Thamen voor het organiseren van een jeugdweekend op 14 en 15 augustus 2015.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein en Schans. Vergunning voor het organiseren van
Tropical Night op zaterdag 29 augustus 2015. Bezwaar t/m 24 augustus 2015.
- Koningin Julianalaan 48, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 17 september 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Watsonweg. Vergunning aan Stedin voor het plaatsen van divers materiaal op
de openbare weg t/m 3 september 2015. Bezwaar t/m 15 september 2015.
- Grebbe 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
rechterzijgevel. Bezwaar: t/m 14 september 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Brusselﬂat. Vergunning aan Hemubo voor het plaatsen van divers materiaal op
de openbare weg t/m 18 september 2015. Bezwaar t/m 15 september 2015.
- Zijdelweg 23, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 september 2015.
VASTSTELLING BELEIDSREGELS 2015 LEERLINGENVERVOER
UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de beleidsregels
inzake leerlingenvervoer 2015 zijn vastgesteld op 18 mei 2015.
U kunt de beleidsregels leerlingenvervoer 2015 inzien op de digitale regelingenbank http://uithoorn.regelingenbank.nl/.
BEKENDMAKING MANDAATBESLUIT BESCHIKKINGEN
LEERLINGENVERVOER 2015

Bij besluit van 18 mei 2015 hebben burgemeesters en wethouders de bevoegdheid tot het toekennen van individuele beschikkingen leerlingenvervoer gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Ontwikkeling en 1e ondermandaat
aan de coördinator cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.
VERLENING COLLECTEVERGUNNING STICHTING ORANJE FONDS

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 16 mei 2016
tot en met 21 mei 2016 aan De heer R. van der Giessen namens de Stichting
Oranje Fonds te Utrecht voor het houden van een collecte te Uithoorn. Tot uiterlijk 29 september 2015 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Doner City op de locatie Dorpsstraat 20 Uithoorn. Melding ontvangen op 6 augustus 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 17 augustus 2015

UITSCHRIJVING KINDERDAGVERBLIJF UIT HET LRKP

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en
wethouders bekend dat met ingang van 13 augustus 2015, kinderdagverblijf peuteropvang De Quakel op het adres Kerklaan 16 te De Kwakel (LRKP nummer
180047358) uitgeschreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Wij hebben hiertoe besloten omdat de Stichting Kinderopvang Solidoe gevestigd
aan de Zwarteweg 103 te Aalsmeer bekend heeft gemaakt de locatie verhuisd te
hebben naar een nieuwe opvanglocatie.

gewend waren aan het feit dat het zo
lekker rustig was op de weg.
Om iedereen erop te wijzen dat er
meer mensen zijn op straat om rekening mee te houden, doen de gemeenten uit de stadsregio Amsterdam mee aan de landelijke cam-

pagne “De scholen zijn weer begonnen”. Kinderen kunnen tenslotte onvoorspelbaar zijn. Er hangen spandoeken boven wegen en borden aan
palen, maar uiteindelijk maakt u als
weggebruiker het verschil en zorgt u
dat iedereen veilig op zijn plaats van
bestemming komt.

WWW.UITHOORN.NL
Vandaag eerste paal de grond in

So you think
you can twirl?!

Uitbreiding bedrijf Levarht
Regio - Vandaag, woensdag 19 augustus, gaat de eerste paal geslagen worden van in totaal 1600 stuks
voor de uitbreiding van het bedrijfspand van Levarht langs de Legmeerdijk. De eer om dit officiële moment uit te mogen voeren is aan directeur Jan Levarht.
De uitbreiding gaat in twee fasen
uitgevoerd worden. Eerst wordt een
deel van ongeveer 4.000 vierkante
meter bedrijfsoppervlakte gerealiseerd en aansluitend nog een deel
van nog eens 3.000 vierkante meter. Logistiek betekent de uitbreiding een betere doorstroming van
de goederen, omdat aan de kant
van de ontvangstzijde acht laad-

en losdocs gebouwd gaan worden.
Voor uitgaande goederen gaat de
bestaande voorziening uitgebreid
worden met elf laad- en losdocs. Totaal beschikt Levarht dan over 45
laad- en losplaatsen. Veel aandacht
zal worden besteed om in de dertien
nieuw te installeren koelruimten de
grote verscheidenheid van producten bij de juiste luchtvochtigheid en
bijpassende temperatuur op te gaan
slaan. Ook zullen ruimtes ingericht
worden om verschillende exotische
vruchten te rijpen, zodat deze ‘Ready to eat’ bij de consument op tafel
gezet kunnen worden. De uitbreiding van het bedrijf gaat ongeveer
een jaar duren.

Mijdrecht - Op vrijdag 4 september
start ’s middags om 5 uur de gratis
ShowKidz danceclass bij VIOS. Vanaf 4 jaar ben je welkom om tot de
jaarwisseling elke week een uur lang
de nieuwste dance- en twirlmoves
te leren. Natuurlijk in het clubgebouw van VIOS aan de Windmolen in Mijdrecht. Een paar weekjes
dus nog en dan gaan Sanne van der
Kroef en Marije Boone graag met
jullie aan de slag om je de nieuwste dance- en twirlmoves te leren. Is
“Vooruitgang Is Ons Streven” maar
weer eens de trendsetter in de twirlwereld. En wil jij erbij zijn? Dat kan,
want er is nog plek en het is helemaal gratis. Meer weten? Neem dan
contact op met Chantal van Ballegooij via showkidz@vios-mijdrecht.
nl of tel. 0297-272862. So you think
you can twirl? Yes you can!

Naar ziekenhuis na hartfalen
Uithoorn - Op maandag 17 augustus
om kwart over elf in de avond is een
noodoproep gedaan via 112 door de
echtgenote van een 81 jarige bewoner van Thamerhorn. De politie, GGD
en brandweer waren snel ter plaatse.
De Uithoornaar bleek een hartstilstand te hebben gehad. Na reanima-

tie kwam hij weer bij. Er is ter plaatse een hartfilmpje gemaakt, maar gezien de leeftijd van de inwoner is besloten hem toch te vervoeren naar
het ziekenhuis. De 81 jarige heeft alle medewerkers van de hulpdiensten
voor hij vertrok in de ambulance bedankt voor hun snelle en goede hulp.

Teveel alcohol, rijbewijs kwijt
Uithoorn - Op woensdag 12 augustus rond acht uur in de avond
is in de Prinses Christinalaan een
automobilist tot stoppen gemaand
door de politie. De wagen vertoonde diverse mankementen. Agenten hebben de bestuurder ook ge-

vraagd te blazen. De 26 jarige man,
wonende in Uithoorn, bleek behoorlijk diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. Hij blies 605 Ugl. Het
rijbewijs van de man is ingevorderd.
Hij zal zich moeten verantwoorden
bij justitie.

Start bridgeseizoen Bridgeboei
Vinkeveen - Over twee weken start
het nieuwe bridgeseizoen! Er is nog
plaats voor nieuwe leden, zowel
voor paren als voor bridgers zonder partner. In het laatste geval
doen wij ons best u te helpen. Het
is ook mogelijk een aantal keren
mee te doen om kennis te maken
en de sfeer te proeven. De Bridgeboei is een heel gezellige vereniging, waar op ontspannen manier in
twee lijnen wordt gebridged, afhankelijk van de sterkte van de spelers.
Naast het bridgen wordt veel waarde gehecht aan de gezelligheid.
Naast zes volledige competitieavon-

den van elk zes avonden wordt als
extraatje een super leuke en lekkere Kerst-diner-drive georganiseerd.
Donderdag 3 september is de eerste
speelavond van de nieuwe competitie in dorpshuis “De Boei” te Vinkeveen. We beginnen precies om
19.45 uur, dus graag tijdig aanwezig
zijn. Per avond spelen we zes ronden van vier spellen met een korte pauze na de 3e ronde. Meer informatie en aanmelding bij Bep
Schumacher, secretaris (tel: 0297241562) of bij Thijs van der Meulen,
voorzitter (tel: 0297-242260). Graag
tot 3 september as.

Snorfiets gestolen
Uithoorn - Op woensdag 12 augustus is tussen acht en kwart voor
elf in de avond een snorfiets gestolen. De eigenaar was aan het trainen in het sportpark aan de Randhoornlaan. De snorfiets is van het
merk Piaggio C25, heeft een hoog
windscherm, is zwart van kleur en
het kenteken is F-764-DH. De snor-

fiets stond afgesloten met een kettingslot en het stuurslot. Opvallend
is een sticker voor met de tekst:
Nuff-Sait-Amsterdam. Enkele andere sporters hebben een witte scooter zien rijden, die zich verdacht gedroeg. Mogelijk heeft deze bestuurder iets met de diefstal te maken.
Wie meer kan vertellen wordt verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Teveel wodka, naar ziekenhuis
Regio - Om half twee in de nacht
van zaterdag 15 op zondag 16 augustus is een 18 jarige Uithoornse
onwel geworden op de Hoofdweg.
Agenten troffen de vrouw schuimbekkend aan.

Er werd vermoed dat de Uithoornse
onder invloed van alcohol verkeerde. Ze bleek inderdaad teveel wodka’s gedronken te hebben. Ze is per
ambulance vervoerd naar het VUziekenhuis.

Bridgeclub ‘Ups en Downs’
Mijdrecht - De leden van Bridgeclub ‘Ups en Downs’ zijn er helemaal klaar voor om op dinsdagmiddag 1 september aan het nieuwe bridgeseizoen te beginnen. Wij
spelen van september tot mei in een
prettige lichte ruimte in het gebouw
van het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg te Mijdrecht. Er zijn
nu bijna 60 leden, maar er is zeker
plaats voor nieuwkomers. Mannen,
vrouwen, beginners en gevorder-

den maken deel uit van onze club.
Wij spelen in een gezellige sfeer in
een onderlinge competitie. Hebt u
belangstelling om met ons mee te
bridgen? Zowel alleen of als paar
kunt u zich aanmelden. U mag ook
vrijblijvend mee komen bridgen om
de sfeer te proeven. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Ada Groenewegen per
mail: cor.groenewegen@hetnet.nl of
telefonisch 0297-593452.

Tuintafel gestolen

al Patio heeft een gevlochten zitting
en leuning en is grijs van kleur. De
waarde is zo’n 200 euro. Mogelijk
zijn er inwoners die de diefstal hebben gezien. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
099-8844.

Uithoorn - In de nacht van vrijdag
14 op zaterdag 15 augustus is vanuit een tuin in de Willem Alexanderpoort een tuintafel gestolen. De Roy-
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Een oude bekende in de
Janskerk

Energieke start van nieuw
seizoen
Mijdrecht - ’t Anker start weer een
nieuw seizoen, voor het elfde jaar.
Met veel boeiende activiteiten. Zo is
er wekelijks Yoga met Paulette Melis en Schilderen & tekenen met Ann
Robles. Verder is er om de week het
Smartlappenkoor met Joke Reurings en Piet Zaal, er is Samen Bewegen met Henny in ’t Hout, en ook
Theater op ’t Anker met Carel Nieber, er is Haken & Breien met Gerda
Brozius en het Rondetafelgesprek
met Bert Schaap. Al deze gratis activiteiten hebben hun waarde al lang
bewezen, maar nog steeds kan iedere gast van ’t Anker zich ervoor
aanmelden.
Daarnaast biedt het Inloophuis dit
najaar twee interessante cursussen
aan waarvoor deelnemers een beperkte eigen bijdrage leveren. Iedereen die met kanker leeft, kan zich
hiervoor aanmelden.
Mindfulness bij kanker is een cursus van vijf dinsdagochtenden gegeven door Ida Linse. Een ander woord voor Mindfulness is opmerkzaamheid of aandachtigheid.
Of simpelweg: bewust-zijn van de
huidige ervaring. Het hebben van
kanker is heel ingrijpend, ook voor
naasten. Je wordt regelmatig overvallen door angst, boosheid, zorgen,
verdriet en vermoeidheid. Je hoofd
raakt vol met spinsels. Dan heb je
behoefte om in alle rust en mildheid

stil te staan bij jezelf en bij wat nu
belangrijk is. Mindfulness kan een
gereedschap zijn om de chaos in je
hoofd op enige afstand te bekijken.
Uit onderzoek blijkt dat mensen die
regelmatig mindfulness beoefenen
minder vatbaar zijn voor emoties,
stress en pijn.
De tweede cursus heet: Kracht van
kunst en creativiteit bij kanker. Op
vijf dinsdagavonden biedt kunstzinnig therapeut Astrid van Zelst opdrachten aan met verschillende materialen en technieken. Zoals tekenen, schilderen, boetseren, schrijfopdrachten en speksteen bewerken. Het doel is het terugvinden van
de eigen kracht en het zoeken van
ontspanning en inzicht. Je hoeft niet
creatief te zijn, wél is er moed voor
nodig om open te staan voor nieuwe ervaringen. Een kennismakingsavond voor deze cursus zal zijn op
dinsdagavond 8 september in de
kantine van sv Argon, vanaf 19.30
uur, Hoofdweg 85 B in Mijdrecht.
Meer informatie over deze cursussen vind je op de website www.inloophuishetanker.nl of bij coördinator Bert Schaap, 0297-565172. Voor
nieuwe vrijwilligers is op ’t Anker
nog plaats. Mensen die Gastheer of
Gastvrouw willen zijn voor een dagdeel per 2 weken en die beschikken
over een ‘goed luisterend oor’ kunnen contact zoeken met ’t Anker via
de website of Bert Schaap.

Nieuw jeugdorkest van
De Kwakel
De Kwakel - Ook voor Tavenu is
de vakantie weer afgelopen. Vanaf
18 augustus start de repetitie weer
voor het orkest en de steelband.
De muzieklessen voor de beginnende muzikanten gaan weer beginnen. Op dinsdag zal het in het
dorpshuis van de Kwakel weer een
komen en gaan worden van leerlingen op saxofoon, gitaar, trompet en slagwerkinstrumenten. Lieke
(saxofoon, gitaar), Erik (koperinstrumenten) en Sander (slagwerk) zullen weer klaarstaan om de leerlingen les te geven. Binnenkort zal het
nieuwe jeugdorkest (van de Kwakel)
van start gaan. De leerlingen leren
zo ook hoe ze moeten samenspelen. Buiten dat is het natuurlijk ook
leuk en gezellig om met alle leerlingen samen te spelen. Jeugdige muzikanten die al een instrument bespelen en graag met dit orkest willen meedoen zijn ook van harte welkom. Alle instrumenten mogen aanschuiven net als bij het orkest van
de Kwakel. Dus speel je piano (keyboard), gitaar, viool, harp, dwarsfluit,
saxofoon, trompet of drums, je bent

van harte welkom om te komen proberen of het iets voor je is.
Tevens start binnenkort weer een
AMV cursus van start. In 20 lessen
leer je de basisbeginselen van de
muziek ter voorbereiding op instrumentlessen. Tijdens deze lessen zul
je kennismaken met allerlei instrumenten zodat de keuze van instrument dat bij je past misschien wat
eenvoudiger wordt. De AMV lessen
worden gegeven op donderdagmiddag in het dorpshuis in de Kwakel.
Natuurlijk zijn herintreders van harte welkom om mee te gaan doen
met het orkest van de Kwakel of de
steelband. Heb je vroeger een instrument bespeeld en denk je “ik
zou dat wel weer op willen pakken”, kom dan eens kijken op een
repetitie. Op dinsdag 15 september
is er een open repetitie waar iedereen welkom is om (weer) een instrument uit te proberen. Wie weet
een hernieuwde start van een leuke hobby. Voor meer informatie of
aanmelden zie de website tavenudekwakel.nl of mail naar tavenudekwakel@gmail.com.

Open dag en start
repetities KNA orkest!
Uithoorn - Deze week starten de
repetities weer van het orkest van
Muziekvereniging KnA. Er staat op
korte termijn al weer een aantal optredens in de agenda dus tijd om
weer lekker te gaan repeteren! Het
orkest repeteert op de dinsdagavond tussen 19.45 en 22.15 uur. U
bent van harte welkom om eens een
kijkje te komen nemen.

Op zondag 27 september speelt het
orkest tussen 15.00 en 16.00 uur in
de haven van Uithoorn en natuurlijk het grote jaarlijkse concert op
7 november in De Schutse, A Music Night Out: Orkest en Zang. Voor
dit concert deed KnA in de laatste
weken een oproep voor zangers en
zangeressen die zich aan konden
melden en tevens de nummers van

Mijdrecht - Op donderdag 20 augustus a.s. om 20.00 uur zal de organist André Knevel uit Canada een
concert geven op het Bätzorgel in
de Janskerk te Mijdrecht. Dit orgel heeft geen geheimen meer voor
hem, want hij heeft al vele keren
hierop geconcerteerd. Weliswaar
is hij geboren in Bussum maar in
1975 geëmigreerd naar St. Catharines, Ontario, Canada. Hij geeft veel
concerten in Canada en Amerika en
komt eenmaal per jaar naar Europa voor een zomertournee en doet
daarbij dan ook Nederland aan.
Ook dit keer heeft hij een gevarieerd

en interessant programma samengesteld, uiteraard met een koraal en
improvisatie van eigen hand maar
ook werken van o.a. Joh. Seb. Bach,
Francis Thomé, William R. Driffill,
Max Reger, F.W. Holloway en Jan
Mulder. De Concertcommissie Bätzorgel Janskerk gaat voort op de ingeslagen weg van vernieuwing met
een entree van 10,- maar wel met
een gratis kop koffie of thee in de
pauze. Van harte aanbevolen voor
de liefhebber maar zeker ook voor
degenen die wel eens iets meer willen horen dan alleen begeleiding bij
de zondagse eredienst.

Kom naar het voorleesproject in ’t Buurtnest!
Uithoorn - Elke woensdag wordt er
door vrijwilligers voorgelezen in ’t
Buurtnest voor kinderen van 3 tot en
met 5 jaar. Alle kinderen die in deze leeftijdscategorie vallen, zijn welkom vanaf 26 augustus van 14.3015.30 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.

Musicaltalent gezocht!
Uithoorn - Combineer een heerlijke,
romantische liefdesverhaal op een
klein Grieks eiland met de grootste
hits van ABBA (o.a.‘Dancing Queen’,
‘Thank You For The Music’, ‘The Winner Takes It All’) en je hebt één van
de meest komische en swingende
musicals van de afgelopen jaren:
‘Mamma Mia!’ Al jaren is de musicalversie op West End en Broadway een enorme hit en na de filmversie uit 2008 met Meryl Streep in
de hoofdrol kent bijna elke musicalliefhebber het verhaal van Sophie die op het punt staat om te trouwen met haar jeugdliefde Sky op het
kleine Griekse eiland Skopelos waar
ze al jaren met haar moeder Donna
woont. Sophie heeft één grote wens
voor haar bruiloft: ze wil dolgraag
dat haar vader haar weggeeft bij het
altaar. Wanneer Sophie in het dagboek van haar moeder ontdekt dat
ze drie mogelijke vaders heeft, besluit ze de mannen uit te nodigen op
het eiland, zonder medeweten van
haar moeder, in de hoop haar echte
vader te vinden..
Vanaf september start de Productieklas van Dancestudio Shanna Elleswijk met het repeteren voor onze
nieuwste musicalproductie ‘Mamma Mia!’. Elke donderdag zal in R.K.
Scholengemeenschap Het Thamen
de productieklas les krijgen in zang,
dans en drama met als eindresultaat
een geweldig voorstellingsweekend
in april (2016) in Theater de Griffioen in Amstelveen. Ben jij 10 jaar of
ouder en heb je altijd al willen zingen, dansen en acteren in een musicalproductie? Dan zijn wij naar jou
op zoek! Volwassenen (dames en
heren), ook jullie zijn hard nodig bij
deze productie. Nog geen ervaring

met zang, dans en/of acteren? Geen
probleem; een flinke dosis enthousiasme en leergierigheid is veel belangrijker.
Ben je nog niet klaar voor een
(hoofd)rol, maar wil je wel graag ervaren hoe ’t is om te zingen en te
spelen voor publiek? Ook dit seizoen starten wij weer een Productiekoor. Het koor is een aanvulling
op de cast van ‘Mamma Mia’ en ondersteunt hen bij grote groepsnummers. Het verschil met de reguliere productieklas is dat je niet wekelijks repeteert op donderdagavond,
maar om de week of één keer per
twee weken (volgens een repetitieschema). En je krijgt geen tekstrol
of zangsolo’s in de musical, maar je
krijgt les in (meerstemmige)koorzang en dans en staat op het toneel tijdens de grote ensemblenummers. Deelname aan de productieklas en het productiekoor kan
na een succesvolle auditie. Laat je
niet afschrikken door het woord ‘auditie’! De auditie-workshop is enkel een uitgebreide les (en vooral
ook gezellige middag) waarin je een
choreografie en zangnummer instudeert met alle auditanten en tijdens
de les geobserveerd wordt door onze docenten.
Ben je nieuwsgierig geworden naar
‘Mamma Mia!’? Meer informatie over de productieklas en onze
danscursussen kun je vinden op onze website www.dancestudioshannaelleswijk.nl.
Meld je nu aan via het aanmeldingsformulier op de website voor de auditie-workshop voor ‘Mamma Mia!’
op zondagmiddag 6 september bij
Sportcentrum Plux in Uithoorn. (foto
Anne van Zantwijk)

hun keuze aan konden geven. Deze
oproep is zeer succesvol gebleken;
een groot aantal zangers en zangeressen hebben zich al opgegeven.
Poulaire nummer zijn: ‘Don’t cry for
me Argentina’, ‘Piu Jesu’ en ‘Rood’.
De inschrijving is nog niet gesloten dus je kunt je nog opgeven via
info@amusicnightout.nl Ook is de
kaartverkoop voor deze avond begonnen, u kunt uw kaarten bestellen via de site, www.amusicnightout.nl, wees er snel bij, er zijn minder plaatsen beschikbaar dan andere jaren.

instrumenten. Piano, cello, diverse blaasinstrumenten zoals saxofoon, trompet en dwarsfluit etc.
Heeft uw kind belangstelling voor
muziek of misschien uzelf? Dan is
dit de kans om kennis te maken met
de verschillende instrumenten en
de daarbij behorende docenten. U
mag het instrument ook zelf uitproberen! Kijk voor meer informatie op
www.kna-uithoorn.nl

Op zondag 13 september is er een
Open Dag in het KnA Muziekgebouw tussen 14.00 en 17.00 uur; verschillende docenten zullen de mogelijkheid bieden kennis te maken
met een zeer grote diversiteit aan

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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. Het voorlezen
gebeurt interactief. Hiervoor hebben
de vrijwilligers een workshop gekregen van de bibliotheek Uithoorn en
zijn ze helemaal voorbereid op het
voorlezen aan de doelgroep. Elke
woensdag, buiten de schoolvakanties om, lezen vrijwilligers voor in ’t
Buurtnest aan kinderen tussen de 3
en 5 jaar in een gezellige leeshoek
in ‘t Buurtnest. De leeshoek is nu
nog gevuld met lege stoeltjes. Kom
jij een stoeltje vullen?
Knutselen
Na het voorlezen mogen de kinderen meedoen met knutselen. Onder leiding van enthousiaste vrijwil-

ligsters knutselen de kinderen wekelijks de prachtigste dingen als papieren vlinders, bloemen, minions
en loombandjes.
Lustrum
Dit jaar is het feest voor ’t Voorleesproject! Het project bestaat namelijk
10 jaar. Natuurlijk wordt dit gevierd.
Op woensdag 18 november is er een
feestelijke voorleesbijeenkomst voor
de kinderen verzorgd door poppenspeler Frans Hakkemars. Frans komt
zijn voorstelling “Vrolijke Frans” opvoeren. Daarna is er een receptie
voor alle voorleesvrijwilligers die nu
of eerdere jaren aan dit project hebben deelgenomen. Ook voor de kinderen is er een hapje en drankje.
Hou deze datum dus vrij in je agenda als je betrokken bent geweest bij
’t Voorleesproject!
Vrijwilligers gezocht
Voor zowel het Voorleesproject als
het knutselen zoeken wij altijd extra 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 svanstuijvenberg@sportservicehaarlemmermeer.nl neem contact met ons op. Voor meer informatie kijk op www.whatsupuithoorn.nl.

Crea is klaar voor het
nieuwe cursusjaar
Uithoorn - Er is bijna niets leuker
dan creatief bezig zijn. Met dit in gedachten verzorgt Stichting Crea, in
het Fort aan de Drecht in Uithoorn al
23 jaar cursussen voor volwassenen
en kinderen om iedereen de kans te
geven dat zelf mee te maken. Ook
dit jaar beginnen vanaf half september weer divere creatieve cursussen zoals; pottenbakken, boetseren,
portrettekenen, schilderen, beeldhouwen, fotografie en edelsmeden.
Voor deze cursussen zijn nog enkele plekken vrij!
De komende vier weekenden is er
op verschillende manieren gelegenheid om kennis te maken met onze
cursussen, de docenten en om u in
te schrijven. Er zijn activiteiten gepland in de twee winkelcentra en op
onze cursuslocatie het Fort aan de
Drecht. Aankomende zaterdag 22
augustus worden er in Winkelcentrum Zijdelwaard verschillende kinderactiviteiten georganiseerd. Crea
zal dan ook aanwezig zijn met demonstraties van de kindercursussen. Die dag kunnen alle kinderen
meedoen met tekenen en pottenbakken.Ook in het Winkelcentrum
Amstelplein zal Crea aanwezig zijn
om een ieder die geïnteresseerd is
te helpen, vragen te beantwoorden
en in te schrijven. De open dagen op
het Fort aan de Drecht zullen dit jaar
zijn op 29 augustus, 6 september en
12 september.
Zaterdag 29 augustus organiseert
Crea speciale activiteiten voor kinderen. Zo mogen ze met stoepkrijt
een mooie tekening op het Fort maken en zullen er ook meerdere docenten en cursisten aanwezig zijn

om de bezoekers wegwijs te maken
in het aanbod van cursussen.
Zondag 6 september wordt door enkele restaurants en Aemstelboating
in Uithoorn een Amstelproeverij georganiseerd. Bij deze proeverij zullen ook twee restaurants in het Fort
meedoen. Die dag is Crea geopend
voor informatie en inschrijvingen.
Zaterdag 12 september is het weer
de jaarlijkse monumentendag. Op
deze dag zullen er in Uithoorn verschillende monumenten te bezichtigen zijn. Zo ook het Fort aan de
Drecht . Ook bij Crea kan worden
binnengelopen om de geschiedenis
van dit mooie pand te ontdekken.
Crea hoopt u te verwelkomen op
één van de open dagen. Voor meer
informatie heeft Crea een website:
www.crea-uithoorn.com. Ook kan er
op deze site worden ingeschreven
voor de cursussen.

Gespreksgroep voor kinderen van
een ouder met dementie
Uithoorn - Heeft u een ouder met
dementie? Heeft u vragen en wilt u
uw ervaringen delen met anderen in
een soortgelijke situatie ? Mantelzorg & Meer biedt in samenwerking
met Vita Welzijn en Advies een gespreksgroep aan voor kinderen met
een ouder met dementie.
U bent welkom op maandag 14 september van 19.30 – 21.00 uur in het
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. De volgende
datum is 23 november. Aanmelden
bij Mantelzorg & Meer, 020-3335353
of info@mantelzorgenmeer.nl. Man-

telzorg & Meer is werkzaam in Amstelland en de Haarlemmermeer.
Het zorgen voor een ouder met dementie brengt specifieke problemen en vragen met zich mee, zoals
“Wanneer moet u iets regelen, hoe
vraagt u een indicatie aan, hoe regelt u iets terwijl uw ouder dat niet
wil, wanneer denkt u aan opname,
hoe gaat u om met het veranderende gedrag.” Per keer wordt met de
groep het thema voor de volgende
keer besproken. Deelname kan per
bijeenkomst.
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Alle activiteiten zijn deze dag gratis

De Kwakel

Zaterdag a.s. Kids Day in
winkelcentrum Zijdelwaard
Legobouwwedstrijden en
radiografische autoracebaan
LEGO blijft populair bij vele kinderen! De winkeliersvereniging Zijdelwaard organiseert op de Kids Day
een grote LEGO Bouwwedstrijd voor
alle kinderen! Er staan LEGO modellen en tafels met duizenden stukjes
LEGO en bouwplaten waar de kinderen zelf mee aan de slag kunnen onder begeleiding van deskundige Lego medewerkers. En er zijn
ook nog prijzen te winnen! Kinderen die een mooi model hebben gemaakt kunnen ook meedoen met de
bouwwedstrijd en mooie Lego prijzen winnen. Op het nieuwe pleintje

ren weer naar school zijn gegaan, is
er weer een Kids Day in winkelcentrum Zijdelwaard. Er zijn een heleboel leuke activiteiten wte doen! Alle activiteiten op de Kids Day zijn
gratis. De Kids Day vindt plaats van
12.00 tot 16.00 uur.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
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.

REACTIE VAN EEN LEZER

Regio - Zaterdag 22 augustus: Kids
Day in winkelcentrum Zijdelwaard
met Lego-wedstrijden, radiografische autoracebaan, glittertattoos en
hairextensions en workshops tekenen en kleien. Zaterdag 22 augustus, het weekend nadat de kinde-

Een ochtendwandelingetje door
de tuin is altijd een genot. Elke
dag is weer anders. Vanmorgen
regent het zachtjes. Geen harde
bui waarbij je geen droge draad
meer aan je lijf hebt. Maar een
zacht buitje waarbij je gewoon
zonder regenjas buiten kunt lopen. De tuin ziet er fris uit. Veel
bloemen en takken hangen neer
onder het gewicht van de regen
van de afgelopen nacht. Een slak
kruipt over het pad. Waar zijn eigenlijk de vlinders en andere insecten gebleven? Ik zoek en zie
een verregende bij in het hart
van een bloem zitten. Onder de
boom vliegen wat muggen rond.
Een merel loopt over het gras.
Kopje scheef, op zoek naar een
lekkere regenworm. En de wereld ziet er een door spinnenweb
met druppels heel anders uit! De
tuin ruikt ook anders. Geen zware bloemengeuren, maar fris. Ik
steek m’n neus in een teunisbloem. Heel licht ruik ik de geur
die op een warme zomeravond de
nachtvlinders lokt.

Ik hef m’n gezicht op en laat de
regendruppels op m’n gezicht
vallen. Heerlijk verfrissend, zo’n
zachte regendouche. Ik laat ook
wat druppels op m’n tong vallen. Er zit geen smaak aan de regen. Ook niet aan de braam die ik
pluk. Ook de geluiden zijn anders.
Zacht hoor ik de regen op de bladeren druppelen. Harde druppels
hoor ik onder de bomen. Geritsel
van een vogel in een struik. Op
straat is het stil: weinig mensen
gaan naar buiten, want, tja, het
regent. Ja, een zachte regenbui is
een genot voor al m’n zintuigen!
Maar als morgen of overmorgen
de zon weer schijnt, ook dan geniet ik met volle teugen. Van de
warmte op m’n huid, de braam
opgewarmd in de zon, de vlinders
die rond dwarrelen rond mijn
bloemen, de bloemen die weer
fier rechtop staan, de vogels die
rondvliegen en zich ook laten horen. Maar nu nog even die zachte
regen… Gaat u mee naar buiten?
Ineke Bams (IVN-natuurgids)

Glittertattoos, hairextensions
en schminken
Meiden opgelet! Op de Kids Day
kun je geweldige glittertattoos laten zetten en je haar laten versieren met mooie hairextensions in
Ibizastijl. En je kunt je mooi laten
schminken! Een ballonmodelleerder
maakt mooie figuren van ballonnen.
Workshop tekenen en
kleien met Stichting Crea
Creatieve kinderen kunnen meedoen met de workshops tekenen en
kleien onder leiding van de docenten van de Stichting Crea uit Uithoorn. Deze Stichting organiseert al
een aantal jaren creatieve cursussen in de werkruimten in het Fort
aan de Drecht. Behalve cursussen
tekenen en schilderen en keramiek
voor jongeren, is er ook voor volwassenen een uitgebreid aanbod.
Zo zijn er creatieve cursussen edelsmeden, fotografie, portrettekenen,
beeldhouwen, pottenbakken, keramiek, tekenen en schilderen. Inlichtingen hierover zijn de verkrijgen bij
de docenten die aanwezig zijn op
de Kids Day, maar ook op de website www.crea-uithoorn,com of via
crea@xs4all.nl

1972 Drechtdijk, …Toen
Het huis, de bollenschuur en de kassen van Nico Vervoorn. Dit is nog
voordat de Ruilverkaveling is aangelegd. De bollenschuur is gebouwd
in 1930 voor Co Mathezing, de schoonvader van Vervoorn. Na de sloop
van het oude huisje en schuurtje is er op die plek een nieuw huis gebouwd in 1956. De oude bollenschuur werd ook heel lang bewoond.
Voor de plannen van de Ruilverkaveling was in 1965 de ‘stichting Stivas’ opgericht. Na vele vergaderingen en overleg met alle betrokkenen
ging op 24 augustus 1973 de eerste vrachtwagenlading met schuimslakken de sloot in. De aannemers waren Th. W. Omtzigt uit De Kwakel
en J. van Kempen uit Uithoorn.

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle 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.

In het Witte Weekblad van vorige week stond een artikel over
het feit dat de gemeente in Wilnis met de bevolking in gesprek
is gegaan tijdens het Wilnisse
festival. Dit om uit te vinden wat
er speelt in de gemeente zodat
er binnen een jaar aandacht aan
besteed gaat worden. Een prima
initiatief, echter is dat zo’n 2 jaar
geleden ook al gedaan door de
vorige gemeenteraad. Zou er dan
geen overdracht hebben plaatsgevonden van die gesprekken?
Of zijn dit soort bijeenkomsten
alleen maar zoethoudertjes naar
de bevolking toe en een dekmantel om geen beleid te hoeven maken? Ik heb sterk de indruk dat
de gemeente als motto heeft: beleid is de gang der gebeurtenissen. En als zich geen gebeurtenissen voordoen dan hoeft er
geen beleid gemaakt te worden.
Al enkele weken staan in de
Nieuwe Meerbode stukjes van
inwoners die hun ergernis uiten
over het beleid ten opzichte van
de bomen in Mijdrecht. Naar aanleiding daarvan heb ik een rondgang gemaakt door mijn woonplaats. Wat mij opvalt, is dat er
in de parken, toch de uitgelezen
plek voor groen, veel minder bomen staan dan in de woonwijken.
En dat de bomen in het park veel

2015 Drechtdijk, … Nu
Het huis van Corry Vervoorn is nog net te zien tussen de bomen. Op
de hoek met Halfwegen staan nu ‘twee blikvangers’, een met bloeiende planten en een voor blikjes. De hoofdingang voor de Ruilverkaveling is de straat Halfwegen geworden aan de Drechtdijkzijde. Vroeger
heette het grondgebied vanaf dit punt tot aan het einde van de Drechtdijk ‘Vrouwen Acker’. Later is die naam Vrouwenakker gebruikt voor
het buurtschap en is naar de andere kant van de brug over de Amstel
opgeschoven. Van Noord-Holland, naar Utrecht en nu Zuid-Holland.

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

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

verder uit elkaar gepland zijn. Op
veel plaatsen in woonwijken zijn
de bomen zo dicht op elkaar gepland dat ze extra de hoogte in
zijn geschoten. En dat met bomen
waarvan bekend is dat ze al zeer
snel groeiend zijn.
Groene energie:
Laat ik ons eigen huis als voorbeeld nemen. Zo’n 20 jaar geleden gekocht vanwege de ligging met de tuin op het zuidwesten. Ideaal om van de avondzon
te genieten aan het eind van een
werkdag. De boompjes die daarna achter het huis gepland zijn,
zijn inmiddels zo groot geworden,
dat er van avondzon geen sprake meer is in de tuin. Het wordt
inmiddels zelfs zo schaduwrijk,
dat de onderste rij zonnepanelen
op ons dak een veel lagere opbrengst hebben dan de rij die op
de nok van het dak ligt. Maar met
die snelgroeiende bomen zal ook
die energie opbrengst snel overschaduwd worden. De gemeente pretendeert groene energie te
stimuleren, maar kennelijk mogen niet alle inwoners daar even
veel van profiteren.
Ik kijk uit naar een gesprek met
de gemeente.
Liesbeth Grootjes

Tablet curcus als voorbereiding
op de donkere dagen
Regio - De donkere herfstdagen
komen er weer aan, om deze dagen op een leuke manier door te
komen bieden wij tablet cursussen
aan startende woensdag 2 september bij de Bibliotheek in Mijdrecht,
aanvang 10.00 uur. De cursus duurt
twee uur per week gedurende vijf
weken.
Alle basisvaardigheden van een tablet (iPad of Samsung e.d.) worden uitgelegd en uitgebreid geoe-

Nu al weer opbrekingen bij
verbindingsweg bussluis
Vervolg van de voorpagina.

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
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in het winkelcentrum staat een radiografische racebaan waar de kinderen zich kunnen uitleven door terreinwagentjes te laten rijden en racen.

Gemeente doet gewoon niks

Een verfrissend zomerbuitje

Toen & Nu…

De auto’s stonden nu zelfs ter hoogte van Flevomeer 13 tot en met 21
gewoon langs het gras geparkeerd,
zodat de mensen die daar wonen,
die op hun eigen grond parkeren,
er niet uit konden. Ter hoogte van
de nummers 35 tot en met 41 stonden ze op het open stuk zelfs drie,
vier rijen dik. De kiss-and-ridevakken aan de noord en zuidkant van
de Laan van Meerwijk tegenover
de Kajuit konden niet gebruikt worden. Het zuidelijke vak werd in beslag genomen door geparkeerde
voertuigen van de firma Van Wijk,

wiens werknemers het noordelijke
vak nog aan het herbestraten zijn.
Op de reeds gemaakte kiss and ridevakken aan de noord en zuidkant
van de Laan van Meerwijk tegenover de Springschans heeft tussen
8.10 en 8.40 uur niet 1 auto gestaan,
precies zoals was voorspeld: men
wil zijn kind tot in school afleveren
en parkeert rondom de scholen.
Het gaat er steeds meer op lijken
dat de hele verbouwing van de bussluis en de aanpassing van de omgeving als een verkeerstechnisch
en financieel wangedrocht om de
nek van de gemeente hangt. Want
wat gaat dit de belastingbetaler al-

lemaal weer niet kosten? Waar alle
raadsfracties over elkaar heen buitelen om de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente onder een
loep te bekijken, wordt het dan stilaan niet tijd om hier ook eens vragen over te stellen aan de verantwoordelijke wethouder?
De verbouwing van de bussluis
heeft tot nu toe al meer dan zes ton
gekost! De vraag dient zich verder
aan of de (her)bestrating van opgebroken gedeelten door – dit keer
aannemingsbedrijf Van Wijk - uitgevoerd zal zijn als de scholen weer
zijn begonnen. Indien nodig houden
wij u op de hoogte van het vervolg.

fend. Op een plezierige wijze worden in groepen van ongeveer 10
mensen de praktische mogelijkheden van de tablet geleerd. Minstens
wordt er veel energie gebruikt om
de ‘angst’ voor de tablet te overwinnen. De groepen zijn gelijkgestemden die wel zo’n tablet hebben maar
er weinig tot niets mee doen. Geen
vraag is teveel! Kosten 95,00. Opgeven via info@ipad4senior.nl of telnr.
0613436808

12 Nieuwe Meerbode

• 19 augustus 2015

Aikidotrainingen weer
begonnen

Op en neer bij
zomerbridge De Legmeer

Mijdrecht - De Aikidotrainingen bij
Aishinkai Aikido in Mijdrecht zijn na
de vakantie weer van start gegaan.
Naast de reguliere trainingen zullen dit najaar ook weer diverse leerzame aanvullende activiteiten worden georganiseerd, zoals Aikidostages met hooggegradueerde Aikidoleraren.
Dit is een prima periode om te starten met iets nieuws. Aikido is goed
voor je conditie en weerbaarheid en
vooral erg leuk om te doen. Kom
daarom gerust langs voor een gra-

Uithoorn - Zo sluit je de avond winnend af en laaft je aan de bewondering alom en zo vind je je een week
later bijna onderaan terug. Dat gebeurt allemaal op de zinderende zomerbridge avonden In Dans & Party Centrum Colijn. De A- lijn was
het toneel van deze uitersten en
deze keer profiteerden Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister ten volle
door met maar liefst 63,28% eerste
te worden. Ook Ger Quelle & Gijs de
Ruiter hielden stand als tweede met
een eveneens uitstekende 62,24%.
Nu waren het Gerard van Beek &
Jan de Jong die met 60,68% als derde ook in aanmerking kwamen voor
de fles wijn. Joop van Delft & Mieke van den Akker moesten met hun
53,39% flink buigen voor dit geweld,
maar werden er toch mooi vierde
mee van de in totaal achttien paren.
De vijfde plek eindigde in een gelijkspel, Arnold Heuzen & Theo Klijn
en Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
kwamen gezamenlijk op 52,08% uit.
En wilt u weten wie de boot deze
avond faliekant misten, puzzel dan
even op de uitslagen website van
bcdelegmeer.

tis kennismakingsles op één van de
trainingslocaties in Mijdrecht en
Uithoorn. De trainingen worden gegeven door Dennis Vorster, 3e dan
Aikido en gediplomeerd Aikidoleraar. Neem voor meer informatie over Aishinkai Aikido en de lestijden contact op met Dennis Vorster via dennis@aishinkai-aikido.nl
of bezoek de website www.aishinkai-aikido.nl. Aikido is een Japanse krijgskunst waarin men leert om
op soepele en ontspannen wijze te
reageren op de energie en kracht
van de aanvaller. De technieken bestaan uit een scala aan worpen en
klemmen en worden met één of met
meer aanvallers tegelijk beoefend.
Er wordt ook getraind met zwaard
(bokken) stok (jo) en dolk (tanto)
en er wordt veel aandacht besteed
aan rol- en valoefeningen. Aikido
stelt de beoefenaar in staat om de
eigen fysieke en mentale houding
te verbeteren. Ieder op zijn of haar
eigen niveau. Regelmatige training
draagt eraan bij dat men zich fit, vitaal en weerbaar voelt, zowel fysiek
als mentaal.

Biljartclub de Merel start
competitie
Vinkeveen - Biljartclub de merel uit
Vinkeveen start op dinsdag 25 augustus met de interne competitie,
we spelen het libre spel dat wil zeggen het gewone biljartspel zoals je
ook in het cafè speelt in een vrij partij ,wij kunnen nog enkele spelers en
/of speelsters plaatsen voor de competitie dus ook dames zijn van harte welkom op onze club,het clubhuis Cafè de Merel Arkenpark Mur
43 3645 EH Vinkeveen tel. 0297263562 of E-mail thcw@xs4all.nl

is open om 19.30 uur wilt u mee
spelen dan loopt u gewoon binnen
en u meld u de bar aan .Komt het u
op de dinsdag-avond niet uit maar
wel op de donderdag-avond dan
kunt u zich op geven op donderdag
20 augustus aanvang 19.30 uur voor
de nieuwe competitie van biljartclub D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) die ook in cafè de Merel haar thuis basis heeft u kunt zich
dus ook opgeven via bovenstaande
adres, tel. of email.

Nieuwe leden welkom bij
bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Al 32 jaar bestaat de
bridgevereniging Vinkeveen en dat
is niet voor niets. De locatie van deze vereniging is uniek te noemen,
er wordt gespeeld op clubschip “de
Schuit” van de watersportvereniging WVA.
Wij liggen niet aan het water maar
op het water met een heerlijk terras
gelegen aan de Baambrugse Zuwe 143f op zandeiland 4. Op dinsdag 1 september beginnen wij weer
met een nieuw seizoen. Er wordt
gespeeld in een hele gezellige ont-

spannen sfeer in een A- en B lijn.
Onze vereniging heeft nog plaats
voor nieuwe leden voor zowel beginnende als gevorderden bridgers. Indien u belangstelling heeft
om in het nieuwe seizoen bij deze
vereniging te komen bridgen, kom
dan eens zonder enige verplichting een avond meespelen. Ons seizoen loopt van 1 september 2015 tot
en met 26 april 2016. Voor meer informatie kunt u bellen met Dorette
Suppan 06-55707038 of mailen naar
suppan@hetnet.nl.

Ronde van Uithoorn
Regio - De wielerronde van Uithoorn wordt op zondag 6 september georganiseerd door UWTC in
Thamerdal in Uithoorn. Het parcours (1160 meter) loopt over de
Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Prinses Christinalaan, Karel Doormanlaan, Prinses Christinalaan en Johan de Wittlaan. Start/finish is op de Admiraal de Ruyterlaan. Het parcours wordt van circa
8.00 uur tot circa 17.00 uur voor het
verkeer afgesloten. Voor deze dag
geldt in deze straten een parkeerverbod. Om 10.00 uur bijten de veteranen 60+ de spits af en zij strijden om de Theo Oudshoorn memorial. UWTC heeft een aantal trouwe
deelnemers in deze leeftijdscategorie en Guus Zantingh, Ben de Bruin
en John Tromp hebben al mooie uitslagen gereden dit seizoen. Komt u
ze ook aanmoedigen? Om 11.15 uur
starten de veteranen 50+.
Hierna is het tijd voor de plaatselijke
jeugd, want om 12.30 uur klinkt het
startschot voor de Rabobank Dikke banden wedstrijd. De dikke bandenrace is een officiële fietswedstrijd voor alle jongens en meisjes
van 7 tot 12 jaar, die geen wielerlicentie hebben bij de KNWU. Je mag
eraan meedoen op je eigen fiets.

Het maakt niet uit of je een gewone
fiets, mountainbike of citybike hebt,
als het maar geen racefiets is. Die
heeft namelijk geen dikke banden!
De Rabobank zorgt voor helmen
voor de deelnemers. Heb je zelf een
goede helm, dan mag je daar mee
rijden. Kom je tijdig inschrijven (tussen 11.45 en 12.15 uur) in cafetaria
de Bokkesprong op Prinses Christinalaan 125. Er wordt in 3 verschillende categorieën gereden:
Categorie 1: jongens en meisjes
geboren in 2007 - 2008
Categorie 2: jongens en meisjes
geboren in 2005 - 2006
Categorie 3: jongens en meisjes
geboren in 2003 - 2004
De beste jongen en meisje per categorie mogen door naar de landelijke finale op 3 oktober in Berghem.
Om 13.30 uur mogen de nieuwelingen van start. Deze jongens van
15-16 jaar staan altijd garant voor
spektakel. De UWTC leden Sven
Nijhuis, Menno van Capel en Stijn
Ruijter zullen zich zeker mengen in
dit strijdgeweld. De dag wordt afgesloten met de sportklasse die om
15.00 uur start. UWTC lid Harry van
Pierre zal u aanmoedigingen goed
kunnen gebruiken.

Wandelt U mee met Elke
Stap Telt?
Uithoorn - Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten van het succesvolle wandeltrainingsprogramma ‘Elke
stap telt’.
In tien weken tijd je conditie zo verbeteren dat je moeiteloos meewandelt met onze plaatselijke wandelvereniging. Of als min of meer ervaren wandelaar toewerken naar
het wandelen van grotere afstanden. Dat is in het kort het doel van
‘Elke stap telt’. Het wandelprogramma is voor iedereen verschillend. Elke deelnemer werkt op zijn of haar
eigen niveau aan de conditie. Voor
de eerste wandelbijeenkomst wordt
er een wandeltest afgenomen. Aan
de hand van de testresultaten wordt
per deelnemer het instapniveau bepaald en krijgt iedereen een stappenteller en een individueel opbouwprogramma. Naast het opbouwen van de conditie, is het ook heel
gezellig om mee te doen. Wekelijks komen alle deelnemers bij elkaar om hun nieuwe weekschema
op te halen, ervaringen uit te wisselen en samen een mooie wandeling te maken. Zo ontmoet je andere deelnemers en kun je afspreken
om ook gedurende de week samen
met iemand te wandelen. Tijdens
een aantal bijeenkomsten wordt er
ook voorlichting gegeven over gezondheid gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over een actieve leefstijl, gezonde voeding, juiste
wandeluitrusting, regulier sportaan-

bod of natuurbeleving. Een unieke
combinatie van sportiviteit en gezelligheid! Inmiddels zijn er drie
wandelgroepen gestart in het voorjaar van 2015. Twee groepen vanuit
de Bilderdijkhof en een groep vanuit de AKU Uithoorn (Legmeer). Het
streven is om in het najaar van 2015
twee nieuwe groepen op te starten.
Een van deze groepen zal vertrekken vanuit Buurthuis de Ponderosa, de andere groep zal starten vanuit de Bilderdijkhof. De kosten voor
deelname zijn 25 euro voor 12 weken, inclusief stappenteller (bruikleen), een stappenplan en professionele begeleiding. Op vrijdag 4
september is er een informatiebijeenkomst op beide locaties over
het project. Daar kun je je aanmelden voor deelname aan een van deze twee groepen van ‘Elke stap telt’,
die op vrijdag 11 september van
start zullen gaan. De bijeenkomsten
vinden plaats op de volgende dag,
tijdstip en locatie: Vrijdag 4 september om 11.00 uur in het Buurthuis
Ponderosa, Plesmanlaan 27. Vrijdag
4 september om 14.00 uur bij Vita
Welzijn, Bilderdijkhof 1.
Geïnteresseerde senioren kunnen
zich aanmelden bij Fenke van Rossum, via: fvanrossum@sportservicehaarlemmermeer.nl of 06-18632574.
Zowel niet-actieve, minder actieve als sportieve 55-plussers kunnen
deelnemen. Wilt u niet deelnemen
aan het project als wandelaar, maar
wel als vrijwilliger en maatje meewandelen, geef u dan ook op! Extra
voeten zijn altijd welkom.

Senioren gaan weer bowlen
Mijdrecht - In mei van dit jaar
vierde de bowlinggroep van de
Stichting Spel en Sport De Ronde
Venen het twintig jarig jubileum.
Op dinsdag 25 augustus a.s.
gaat er weer een nieuw seizoen
van start. De ruim zeventig mannen en vrouwen van de bowlinggroep spelen tot eind mei volgend jaar op dinsdagmiddag een
onderlinge competitie. Ze hopen
dat zich nieuwe deelnemers zullen melden, die het leuk vinden
om een paar uurtjes te bewegen
en te spelen en zich in de strijd
om de prijzen willen mengen. Er
wordt gespeeld in twee groepen.
Men kan er voor kiezen om van
13.00 tot 15.00 uur te spelen of
van 15.00 tot 17.00 uur. Mannen
en vrouwen spelen samen, ongeacht de sterkte van de spelers.
Doorgaans speelt men met drie
of vier mensen op een baan. Elke speler krijgt op basis van de
prestatie een handicappercentage. Dat zorgt er voor dat de verschillen tussen de sterke spelers
en de minder begenadigden worden verkleind.
Sociale contact
De onderlinge competitie voegt
een extra spannend aspect toe

aan het bowlen. Maar zeker zo
belangrijk is het feit dat een paar
uurtjes bowlen er toe bijdraagt
dat men in beweging komt. En
het feit dat men met anderen samen speelt is goed voor het sociale contact. Veel deelnemers zien
hun bowlingmiddag dan ook als
hun wekelijkse uitje. Bowlen kan
men tot op hoge leeftijd.
Aanmelden
Er is nog plaats voor nieuwe leden. De groep werkt volgens het
instuifprincipe. Men betaalt wanneer men komt spelen. De kosten bedragen slechts zeven euro per keer, voor de baanhuur en
een kopje koffie of thee. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Men kan zich vanaf 25 augustus
a.s. op dinsdagmiddag melden
bij het Bowlingcentrum aan de
Ontspanningsweg in Mijdrecht
(naast het Veenweidebad) en
zich daar in laten schrijven. Indien gewenst wordt er voor begeleiding gezorgd om nieuwe deelnemers wegwijs te maken in de
regels van het spel. Meer informatie is te vinden op www.spelensportdrv.nl/bowlen. Men kan
ook contact opnemen met voorzitter Gerard Monshouwer tel.
0297-287852.

Veenland gymnastiek geeft
demonstraties tijdens open dag
Wilnis - Op zaterdag 29 augustus
is ook Veenland gymnastiek van de
partij op de open dag in de Willisstee. Op deze open dag kan je kennismaken met alle activiteiten die in
en om de Willisstee plaatsvinden.
Je kunt proeflessen volgen en naar
demonstraties kijken. Tijdens deze
open dag kan je bij Veenland gymnastiek kennismaken met de verschillende onderdelen van de gymnastiek. Zo is er een kleuterhoek
waar je kunt kennismaken met ouder en kind gym en kleutergym. Hier
kunnen de kinderen klimmen, klauteren, rollen, glijden en kruipen door
een tunnel. Vanaf woensdag 3 september start er ook weer een kleuteruur onder leiding van Celine.
Dit uur is van 15.30 tot 16.30. Verder kan iedereen springen op de

tumblingbaan, lopen over de balk,
koprollen, radslagen en handstanden maken op de vloer. Op het jongensuur is er nog plaats op maandag van 16.00 tot 17.00 en ook op de
meisjesuren op dinsdag van 16.00
tot 17.00 en van 17.00 tot 18.00 is er
nog plaats. Door de selectie turnsters wordt er een demonstratie gegeven op balk, brug en tumbling.
Ben je toe aan een nieuwe sport en
wil je zo breed en gespierd worden
als Epke Zonderland of zo sierlijk en
goed kunnen turnen als Celine van
Gerner kom dan tussen 10.00 en
13.00 naar deze open dag en maak
kennis met de gymnastiek sport.
Word je lid op deze dag of een week
erna dan krijg je 10 procent korting
op de jaarcontributie en natuurlijk
krijg je de 2 proeflessen gratis!

In de B-lijn ging de winst naar Tineke & Frans Beliën met een score waarmee je ook voor de dag kunt
komen van 63,99%. Wim van Rooyen & Jaap Schutte verbeterden drie
plaatsen ten opzichte van een week
eerder en werden nu tweede met
59,23%. Heleen & Mees van der

Roest waren het meest constant
maar misten als derde met 58,93%
eveneens als een week ervoor de
wijn weer op een haar. Mayke Dekker & Ad Lustenhouwer weten ook
wat degelijk spel vermag, de 58,63%
leidde hen ook nu weer naar de vierde plek, knap gedaan. Jannie Aarsman & Joke de Wit waren na hun
verpletterend optreden van ervoor
een lijn hoger ingedeeld. De dames
stoomden maar gelijk door naar de
ere galerij met hun 56,25% als vijfde
van de in totaal zestien paren.
In de C-lijn speelden Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers zich in
de kijker door met 62,50% ruim eerste te worden. Een enigszins “armlastige” Maria Baas trok zich van
deze handicap niets aan en met geweldige steun van Klaas Verrips veroverde ze met 60,42% plaats twee.
Map Kleingeld & Mieke Peeters
werden keurig derde met 54,86%
en Marijke Knibbe & Margriet Kemperman plaatsten zich met 53,47%
als vierde ruim bij de beste helft.
Met nog twee avonden te gaan
kunt u zich onbekommerd om promotie of degradatie nog wat voorbereiden op het aanstaande bridge
seizoen. Plaats van handeling op
de woensdagavond, Industrieweg
20 te Uithoorn bij Colijn. Aanmelden bij voorkeur per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl of tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal.
De aanvang is om 19.45 uur en de
kosten zijn 6 euro per paar.

Start van het nieuwe seizoen van
Bridgevereniging De Ronde Venen
Wilnis - Op dinsdag 8 september
is het voor onze vereniging, welke
sinds 1988 bestaat, weer de start
van een nieuw bridgeseizoen. Er
wordt gespeeld in competitieverband. Naast het spelen gaat het bij
ons ook om de gezelligheid en de
sociale contacten. De speellocatie
is de Willisstee te Wilnis. 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 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 8 september tijdens
de eerste speelavond van het nieuwe seizoen om uiterlijk 19.30 uur
langs bij de Willisstee en we zullen u dan indelen om vanaf 19.45
op deze avond mee te kunnen spelen. 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. De
vereniging is ook aanwezig op de
Open Dag 2015 van de Willisstee te
Wilnis van 10.00 uur tot 13.00 uur .
Ook aldaar kunt u nadere informatie verkrijgen van een van de aanwezige bestuursleden. Nadere informatie is ook telefonisch verkrijgbaar bij Theo van Nes (0297.593618)
of bij Ted Verdegaal (06.20302425).

60e Tour de Kwakel
feestelijk afgesloten
Regio - Afgelopen vrijdag kwam er
dan toch echt een einde aan de Tour
de Kwakel 2015. Vanwege het 60-jarige jubileum van dit wielerspel was
’t Dorphuis De Quakel het decor van
de feestavond. De deelnemers kwamen eerst nog wat onwennig binnen stappen. Maar door de muziek
van Harry Bakker (en de supersnelle serveersters) waagden zich er in
de loop van de avond steeds meer
op de dansvloer en vonden enkele het zelfs nodig hun zangkwaliteiten met de zaal te delen. Hoogtepunt hierbij was de vertolking van I
want to break free door twee leden
van de Kwakelse steelband. Echter
was er ook tijd voor serieuzere zaken. Cynthia van den Berg werd, geflankeerd door mooiboys Arnoud
van der Knaap (2e) en Jeroen Meijer (3e), door rondemiss Mariëlle
van Scheppingen getroond tot Tourkoningin. Cynthia laadde haar kruiwagen vol met maar liefst vijf bekers, drie truien en een bos bloemen. Vanwege de temperatuur werd
haar enige clementie verleent bij het
dragen van de truien.
Petten
Waarschijnlijk ook de reden dat zij
de (ploegen)petten liet aan goedlachse Henk, oud Tourwinnaar Rob,
hapjesvrouw Gerda, buurman Jan

en revelatie Arianne. Van iets ondergeschikter belang, het prijzengeld, ging ook dit jaar weer een
groot deel in de bus voor het goede doel, Skate4AIR, het ijs op tegen
Cystic Fybrosis. Ook werden vanavond de vrijwilligers van Tour de
Kwakel in het zonnetje gezet. Daarbij bijzondere aandacht voor Myra
en Willem Wahlen, die zich ook dit
jaar weer door meer dan 2200 (!)
lappen ploegden met zéér wisselende kwaliteit van handschrift. Ter
ere van afzwaaiend directielid Adrie
Voorn konden de aanwezigen zich
tegoed doen aan een heerlijk broodje bal. Energie die nog goed van pas
zou komen bij het Kwakelse kampioenschap knobbelen, een populaire
bezigheid op de vrijdagavond in het
Tourhome. Krek van Leeuwen wist
het beste in te schatten hoeveel lucifers iedereen in zijn knuistje hield en
knibbel, knabbel, knobbelde de laatste prijs van de prijzentafel. Nadat
de laatste (steeds sterker wordende)
verhalen over deze 60e Tour waren
uitgewisseld, ging iedereen voldaan
naar huis en in lange wielerslaap. De
Tour-directie, onder leiding van Peter Maijenburg, kan terugkijken op
een zeer geslaagde Tour en feestavond. Een tevreden wielergroet
voor deelnemers en volgers en tot
volgend jaar! (foto: Dirk Plasmeijer)
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dankt; Careca Verhuur, Intersport
Duo,Kapper Joepsze, Zijdelfleur,
TPP Creations & Productions, Dansen Partycentrum Colijn. Zonder deze sponsors kan een toernooi als dit
niet plaatsvinden. Tot volgend jaar
allemaal!

De uitslagen:
Oranje Enkel 1. Gijs Blom
2. Fleur Gaalman
Oranje Dubbel 1. Sybren Haanstra/
Naut v.d. Made
2. Carl de Leeuw/
Kjeld Losekoot
ME12
1. Caya Verhoef
2. Annemijn Burgers
JE12
1. Jasper v.d. Graaf
2. Wessel Kleijjn
JD12
1. Jef v.d. Laarse/
Casper Wiersma
2. Martijn v. Leeuwen/
Storm Troost
ME14
1. Luna Kanters
2. Romy Spaans
MD14
1. Marloes Wielart/
Danique Arendse
2. Steffie Kooij/
Caya Verhoef
JE14
1. Tim Blom
2. Merijn Otten
JD14
1. Tim Blom/
Nick Buskermolen
2. Stijn Burgers/
Job Tebbens
JE16
1. Pepijn Versteegh
2. Nicola Quaedvlieg
GD16
1. Roos Pannekoek/
Pepijn Versteegh
2. Dewi Verhoef/
Nick Buskermolen

seizoen nog steeds uitkomt in de 2e
klasse. Liep vorig seizoen promotie
mis door te verliezen van Argon za.
De bekerwedstrijd Legmeervogels
zo. Tegen AFC zat. Begint om 20.00
uur op sportpark Randhoorn. Het
2e elftal begint op. Legmeervogels
2 start de bekercompetitie thuis op
zondag 23 augustus tegen Diemen

2. Dit duel begint om 12.00 uur. De
tweede ronde voor de KNVB beker
is dan voor de zondag 1 op woensdag 27 augustus uit in Amsterdam
oost tegen Fortius. De zondag 2 gaat
eveneens uit en wel naar Haarlem.
Om precies te zijn naar Geel-Wit 2
- Legmeervogels 2 begint om 20.30
uur.

AH Jos vd Berg Open Jeugd toernooi bij
TC Qui Vive
Regio – ’t Was weer een mooie tennisweek vorige week bij Tennis Club
Qui Vive. Het 28e AH Jos vd Berg
(hoofdsponsor) Open Jeugd toernooi is weer voorbij, mooie partijen hebben de mensen weer kunnen
bewonderen. Wat betreft het weer

geen klagen, alleen de traditionele
sponsoravond werd afgesloten met
een gigantisch onweer en de daarbij behorende regen. Maar de tennissers hebben daar geen last van
gehad. Natuurlijk bij deze de spelers, ouders en ook de sponsors be-

Legmeervogels oefenen door
Regio - Na de winst op Breukelen
met 3-2, het verlies tegen WC-HEDW
met 3-2 is de volgende, de derde oefenwedstrijd, er een thuis tegen zaterdag 3e klasse VVC. De eerste 45
minuten waren nu niet direct overtuigend. Legmeervogels bouwen wel
een veldoverwicht op maar wordt
nog niet echt gevaarlijk voor het
doel van VVC. Legmeervogels kunnen niet in slaap vallen en moet bij
de les blijven voor de counters van
VVC. Beide, Legmeervogels en VVC
weten niet te score in de eerst 45
minuten. In de tweede 45 minuten
weet Legmeervogels wel een duidelijke stempel te drukken op dit duel. Met goed voetbal weet Legmeervogels drie keer de verdediging van
VVC drie keer te verschalken. VVC
stelt daar geen, ook geen ere treffer
tegen over, en Legmeervogels stapt
na 90 minuten dan ook met een 3-0
overwinning van het veld.

tallen hebben het opgenomen tegen SJC. De eerste groep begon om
11.00 uur aan de wedstrijd. In de
wedstrijd is het Legmeervogels dat
het meest van de speeltijd in balbezit is maar een paar kleine misverstanden zorgen er voor de SJC telkens eigenlijk uit het niets kunnen
score. 3 keer doen zij het op deze
voor Legmeervogels vervelende manier. Slechts een treffer stelt Legmeervogels hier tegen over. SJC tegen Legmeervogels is geworden 3-1.
De tweede groep begint om 14.00
uur aan hun wedstrijd. Na 5 minuten kijkt Legeervogels al tegen een
1-0 achterstand en deze wordt nog
voor de rust verdubbeld. 2-0. Na de
rust loopt SJC uit naar een 5-0 overwinning. Nederlaag is terecht maar
ook wel een beetje geflatteerd. SJC
was fysiek ook wel wat sterker en
wint mede hierdoor veel persoonlijke duel.

Het vierde duel
De vierde vriendschappelijke wedstrijd was afgelopen zondag in
Noordwijk tegen SJC ( Sint Jeroens
Club). SJC komt in dit seizoen uit in
de 1ste klasse B district west 2. 2 elf-

Bekerwedstrijden
Voor de zondag 1 van Legmeervogels gaat op woensdag 19 augustus de bekercompetitie van start.
Legmeervogels spelen dan thuis tegen de zaterdag 1 van AFC dat dit

Start nieuw badmintonseizoen De Kwakel
De Kwakel - Op maandagavond 17
augustus hebben alle senioren weer
met veel enthousiasme en een sportieve instelling het nieuwe badmintonseizoen geopend. Zoek jij een
(nieuwe) sport en vind je het leuk
om dat bij een gezellige vereniging te
doen, dan ben je welkom bij ons. We
spelen op alle niveaus (recreatief en
competitie) en er is voor elke groep
gelegenheid om te trainen om toch
net weer iets beter te worden! Dus
kom gerust een shuttle meeslaan, iedere maandagavond ben je welkom
vanaf 19.00 uur tot en met 22.30 uur
in de KDO-sporthal. Zaterdagoch-

Wilnis
Festival
EEN FEEST VOOR JONG EN OUD

Wilnis - Van woensdag 12 tot en
met zaterdag 15 augustus werd in
het Wilnisse Speelwoud aan de Pieter Joostenlaan voor de 31e 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 moge
mogelijk werd gemaakt. En brandweer
brandweerman spelen wilde je als kind altijd
al… Maar er was meer. Op de ker
kermis kon iedereen zijn hart opha
ophalen aan allerlei kermisattracties die
dit jaar voor een afwisselend aan
aanbod zorgden. Ondanks het zomer
zomerse weer zonder al te hoge tempe
temperaturen was de belangstelling op
de woensdagmiddag niet overda
overdadig te noemen. Wellicht te wijten
aan de vakanties waar veel mensen
met hun gezin die week nog van ge
genoten. Gezellig was het echter wel.
Supermarkt Jumbo uit Wilnis had
een voor de eerste keer onder die
naam een programma voor de kinderen georganiseerd en gesponsord. Jumbo heeft daarmee de traditie van de voormalige C1000 aan
de Molmlaan voortgezet. Zo konden
kinderen knutselen waarbij de nieuwe woonwijk De Maricken het centrale thema was; ze konden zich laten schminken bij de tafels van het
Liliane fonds of buiten stroopwafels bakken, er was een voetbalspel
waarbij ballen in gaten konden worden geschoten en natuurlijk ontbrak een springkussen niet.

Lege festivaltent
Toch overheerste het gevoel dat er
dit jaar minder activiteiten waren
dan in voorgaande jaren. Zo ontbrak het skelteren in de festivaltent, net zoals de kinderdisco, de
fotoshoots, het sumoworstelen en
het tattoo plaatsen. Daardoor zag
de tent er wat ‘leeg’ uit. Er was wel
volop muziek die ten gehore werd
gebracht door Kingsize Discotheek
Mijdrecht. Vanzelfsprekend ontbrak het eveneens niet aan (gratis) lekkers, waarvoor Jumbo zorgde in de vorm van chipjes en limonade. Iedereen die het feestterrein
achter de kermis opliep kreeg een
tasje van Jumbo met lekkers aangereikt. Ook werden er overal gratis
waterijsjes rondgedeeld. Op het terrein waren terrasjes opgezet waar
men gezellig een biertje kon drinken. De afdeling Wijkgericht werken van de gemeente was er met
een standje waar inwoners konden
vertellen welke zaken ertoe bijdragen om in Wilnis plezierig te kunnen
wonen. Goed bedoeld, maar het liep
niet storm. Het festival verliep verder in die week op rolletjes met voor
elk wat wils, variërend van een 55+
middag tot sportieve bezigheden
met in de avonduren een rijk gevuld
muzikaal programma. De weergoden waren dit festival goed gezind,
want nagenoeg alle dagen was het
zonnig en soms warm, vooral op de
donderdag. Na het muzikale optreden op zaterdagavond en een vuurwerkpresentatie laat op de avond
eindigde het Wilnis festival om 02.00
uur . Daarmee kwam er een einde
aan wederom 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.

tend 22 augustus begint de jeugd
weer met badmintonnen. We hebben weer een volle agenda met allerlei leuke activiteiten! Nieuwe jeugdleden tussen de 8 en 18 jaar zijn van
harte welkom om vrijblijvend een
ochtendje mee te doen! Je hoeft nog
geen eigen racket mee te nemen, alleen een paar goede sportschoenen. We badmintonnen elke zaterdag van 9.00 uur tot en met 11.00
uur in de KDO-sporthal. We zien je
graag en neem gerust een vriendje/vriendinnetje meer! Voor meer informatie, kijk vooral ook even op
www.bvdekwakel.nl.

REACTIE VAN EEN LEZER

16 Nieuwe Meerbode

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle 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.

Raadslid Kees Klein:

Vrij van alle blaam?!
De Ronde Venen - Vrij van alle
blaam, luidt het opschrift van een
bericht op de voorpagina van de
Nieuwe Meerbode van 12 augustus jl. De woorden zouden gelden voor dhr. Kees Klein, raadslid van de politieke partij Ronde
Venen Belang. Hoe graag zouden velen die woorden voor waar
houden. Het zou immers betekenen dat er eindelijk een einde
komt aan het vervelende, al jarenlang aanhoudende, sarrende
(een raadslid onwaardige), gedrag van deze inwoner van onze burgerlijke gemeente aan het
adres van zijn buren. Vrij van alle blaam... betekent volgens het
woordenboek: vrij van alle afkeuring, berisping en smet. Maar afkeuring, berisping en smet zijn
niet beslissend geweest voor de
uitspraak van het OM om vrijspraak te eisen voor dhr. Kees
Klein. Was het maar waar! Beslissend voor de eis om vrijspraak
is: twijfel. Er is beslist geen twijfel over het feit dat de buurman
van dhr. Klein door een gezinslid van hem in de nacht van de
jaarwisseling in elkaar is geslagen. De twijfel betreft het feit of

Herenfiets weg
Uithoorn - Op woensdag 12 augustus is tussen zeven uur in de
ochtend en vijf uur in de middag

de aanklacht van geweldpleging
gericht is tegen de juiste persoon.
De trieste, traumatische gebeurtenis voor de buren en hun kinderen, ging vooraf aan, en is nog
iedere dag na de laatste jaarwisseling gevolgd door, het sarrende
gedrag van dhr. Klein. Dit gedrag
verdient alle afkeuring, berisping
en smet (= blaam) die maar te
denken is. Dhr. Klein voelt zich
opgelucht en wil ons doen geloven dat hij er alles aan doet om
de verhouding met zijn buren te
normaliseren. Wel, meneer Klein,
als u dit oprecht meent, is ons
dringende verzoek aan u: Laat
dat zien! Stop het sarrende, onwaardige gedrag! U, als mens en
als raadslid zou moeten willen dat
iedereen prettig kan wonen in De
Ronde Venen. Maak daarom een
einde aan deze ziekmakende situatie met uw buren en zorg er
zo snel mogelijk voor dat er naar
waarheid over u geschreven kan
worden: vrij van alle blaam.
Mede namens bezorgde
vrienden van de buren in de
Ontmoetingskerk, ds. Gerda
Jongsma

een herenfiets gestolen vanuit de
fietsstalling in de Stationsstraat. De
fiets is van het merk Giant Metro,
type CS3, is blauw van kleur en het
serienummer eindigt op 219. De eigenaar had zijn fiets goed afgesloten achter gelaten.

