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Politie zoekt
getuigen van
verkeersruzie

Flower Power wint hoofdprijs
Bouwdorp De Ronde Venen
De Ronde Venen - Romee, Floun,
Nynke, Melanie en Kjell van Flower
Power, de prijswinnaars van zowel de
1e prijs als de originaliteitsprijs Bouwdorp De Ronde Venen willen heel

graag alle vrijwilligers bedanken voor
hun enorme inzet voor het Bouwdorp.
Zonder deze vrijwilligers was het
niet mogelijk Bouwdorp te organiseren. Zelfs in de stromende regen ble-

ven ze de teams helpen met het bouwen van de hutten, het bedenken van
leuke spellen en zorgen dat niemand
honger of dorst had. Dank jullie wel
en tot volgend jaar!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Uithoorn: Omg. Vogellaan, Bosmuis, Faunalaan (340 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
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Kantooractiviteiten
Nieuwe Meerbode verhuizen
Mijdrecht - Na ruim tien jaar
kantoor te hebben gehouden aan de Anselmusstraat in
Mijdrecht, gaan deze activiteiten per 1 oktober ‘verhuizen’. Telefoonnummers
0297-581698
en 06-53847419 blijven gewoon
gehandhaafd. De mailadressen voor de advertenties: verkoopmijdrecht@meerbode.nl
en verkoopuithoorn@meerbode.nl blijven hetzelfde. Ook de
mailadressen voor de redactie:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
en redactieuithoorn@meerbo-

de.nl blijven. De krant blijft normaal verschijnen. Natuurlijk blijven Kees Jan Koedam (advertentie afdeling) en Nel van der Pol
(redactie) gewoon op hun post,
maar ze gaan vanuit huis werken. In dit digitale tijdperk is een
telefoon en een laptop voldoende. De klanten zoek je op en ook
voor de redactie ga je op pad.
Kortom een duur kantoor is anno 2017 overbodig. Uw kabalen
en overige post kunt u brengen
of opsturen naar Midrethstraat 9,
3641 CB in Mijdrecht.

Veel schade bij poging tot
inbraak in De Lindeboom

Naar Amsterdam via route
Utrecht?
ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
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zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
25 locaties - openingstijden: 12-17 uur
kunstrouteaalsmeer.nl

zie onze site:
meerbode.nl

Vinkeveen – Zaterdagmiddag
jl heeft op de N201 in Vinkeveen een automobilist een mede weggebruiker mishandeld.
De mishandeling vond plaats
na een verkeersconflict. Een
van de twee bestuurders raakte hierbij dusdanig gewond
dat hij zich in het ziekenhuis
moest laten behandelen. Een
57-jarige automobilist uit Kudelstaart reed rond 16:00 uur
vanuit Uithoorn over de N201
richting de A2. Bij de oprit Vinkeveen voegde een automobilist in op de N201. Dit deed hij
met een zo’n lage snelheid dat
de man uit Kudelstaart hard
moest remmen om een aanrijding te voorkomen. De invoegende automobilist reed daarna slingerend voor de man uit
Kudelstaart en remde af en toe.
Even later stonden de automobilisten bij de kruising met
de oprit van de A2 stil bij het
verkeerslicht. De man uit Kudelstaart, zei iets tegen de andere automobilist, die hierna
uit zijn auto stapte, het portier van de man uit Kudelstaart
open trok en hem meerder malen op het hoofd sloeg. Toen
het slachtoffer een trap terug
gaf, ging de aanvaller er vandoor richting Amsterdam. De
politie is op zoek naar getuigen.
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Uithoorn/Mijdrecht - Veel inwoners van Uithoorn maar ook talrijke
bezoekers die als bestemming industriegebied hebben in de omgeving
van de Amsterdamse weg, vinden
het maar vreemd dat zij met hun auto, vrachtwagen of motor de kant op
worden gestuurd richting Utrecht
(A2) om in Amsterdam te komen.
Dit naar aanleiding van het verkeersbord dat even voorbij de laatste rotonde met de Joh. Enschedeweg in de berm staat en waarop onze redactie werd gewezen. Immers
in die richting loopt het verkeer dagelijks vaak vast door filevorming in
De Ronde Venen en op de A2. Het is
het drukste stuk N201, al helemaal
tijdens de spits. Terwijl er richting
Waterwolftunnel een 2 x 2 rijstrook
is die meer ruimte biedt.

Daarnaast is men normaliter sneller langs het tracé Schiphol-Oost,
de A9 en de A10 in Amsterdam,
vooral als dat het westelijk deel is.
Wie in Amsterdam-Oost of verder
op de A10 moet zijn pakt natuurlijk
wel de A2. Een vraag dezerzijds aan
de provincie Noord-Holland over dit
bord en waarom het daar was geplaatst kon men in eerste aanleg
niet beantwoorden. Men verwees
ons naar de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBd).
Daar hebben wij opnieuw de vraag
voorgelegd waarop een woordvoerder ons via e-mail welwillend het
volgende liet weten: ‘De Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBd)
verzorgt sinds 1 januari 2015 in opdracht van de Nederlandse wegbeheerders landelijk de planvoorbe-

reiding van bewegwijzeringsprojecten. Daarvoor deed de ANWB dat.
De ANWB heeft in 2009 het bewegwijzeringsplan opgesteld voor
de N201, met uitzondering van één
perceel (Uithoorn). Een derde partij
heeft dit perceel, waarop het desbetreffende bord staat, uitgevoerd met
instemming van de verantwoordelijk
wegbeheerder, in dit geval de provincie Noord-Holland. Het bord is
daarom nog niet in onze (NBd) database opgenomen. Het is in principe aan de wegbeheerder zelf om
te bepalen of er iets met het bord
moet gebeuren. De NBd voert echter regulier overleg met de provincie, en we zullen het zeker aan de
orde stellen.’ aldus het bericht van
de woordvoerder.
Wordt vervolgd.

Snorfietser
gewond
Uithoorn - Zondagmorgen rukte de
hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, groot uit voor een gevallen brommerbestuurder. Dit gebeurde op de Hollandsedijk in Uithoorn. Uiteindelijk bleek de traumahelikopter niet nodig. Wel is het
slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Aangezien er
drank in het spel was reed ook de
politie mee naar het ziekenhuis.Hoe
het met het slachtoffer is is nog niet
bekend. De politie heeft de zaak in
onderzoek.
Foto: Davey Photography/
Rob Franken

Mijdrecht - In de nachtelijke uren
van zondag op maandag 28 augustus hebben criminelen getracht in
te breken bij winkelcentrum De Lindeboom. Omdat het winkelcentrum
momenteel volop wordt gerenoveerd en verbouwd, is er altijd wel
een gaatje te vinden waar inbrekers zich een weg naar de winkels
kunnen banen om daar hun slag te
slaan. Maar de toegangsdeur was
onneembaar dus probeerde ze het
via het dak en zij zich op die manier
via de locatie waaronder zich de
winkel en bakkerij Jan Westerbos
bevindt, getracht toegang te verschaffen. Daarbij werd veel schade toegebracht aan onder andere de elektrische bekabeling en leidingen waardoor de stroom naar de
koelcellen was uitgevallen en ook
de airco niet meer werkte. Voorts is
getracht de lichtkoepel in te slaan.
De dievenzijn er niet in geslaagd de
winkel noch het winkelcentrum binnen te dringen. Jan Westerbos reageerde woedend op de door de
vandalen veroorzaakte schade. Hij
zat net lekker in zijn vel met zijn
kort geleden geopende mooie win-

kel en werkruimte er achter. Eerder
had hij al achterstand opgelopen
door calamiteiten bij de bouw en
de late aansluitingen van de voorzieningen door nutsbedrijven. “Het
tuig dat dit heeft veroorzaakt heeft
ons een schadepost van zeker vijfduizend euro opgeleverd, terwijl ze
zelf niets hebben kunnen jatten.
Anders gezegd, hun inspanningen
zijn voor niets geweest. Maar er is
alle kans dat ze in de kraag kunnen
worden gegrepen. Kennelijk hebben ze niet door gehad dat overal
camera’s en meer van die toeters en
bellen staan. Daarop staan ze duidelijk in beeld. Ik geef ze de keus,
of ze geven zich zelf aan bij de politie of ik zet deze week nog de beelden op Facebook. Kan iedereen zien
met wie we te maken hebben. In dit
geval zal de zogenaamde ‘privacy’
mij een zorg zijn. Naar mijn mening
verdienen dit soort lieden geen bescherming op dat gebied. Ze komen
er veel te vaak mee weg,” aldus een
duidelijk gepikeerde Jan Westerbos.
Westerbos heeft al direct maatregelen genomen. Op het dak komen nu
ook camera’s en lichtsensoren.

Zondag 10 september
Amstelproeverij
Uithoorn - Zondag 10 september
organiseert een aantal restaurants op de sfeervolle kade van
Uithoorn de Amstelproeverij. Om
16.00 uur openen 8 zaken hun
deuren voor een uniek Smaakfestival. Tot 21.00 uur kan men genieten van heerlijke gerechten en
fijne dranken. Kleine gerechtjes is
het motto, en kleine drankjes, zodat je bij verschillende, misschien
wel bij alle, restaurants een kijkje kunt nemen. Voor de betaling
zijn er strippenkaarten te koop,
bij de deelnemende bedrijven, à
20 euro voor 8 strippen. Zo komt
een drankje op 1 strip, 2,50 en
een gerechtje op 2 à 3 strippen, 5
euro à 7,50 euro. Elk bedrijf heeft
zijn eigen Amstelproeverij menukaart, vanuit de eigen filosofie
bedacht. Zo kan je één gerechtje
en een drankje bij het ene restau-

rant proeven en vervolgens, langs
de Amstel, naar een volgend restaurant gaan voor een andere
Smaakbeleving. Dit kan je naar
believen herhalen bij de verschillende bedrijven. Vanaf 17.00 uur
staan de heren van Aemstelboating klaar om u per boot over de
Amstel te vervoeren. Mochten er
aan het eind van de Amstelproeverij toch nog strippen over zijn,
dan zijn deze als betaalmiddel te
gebruiken tot en met 10 oktober,
uiteraard bij de deelnemende bedrijven. Restaurant Azië, Brasserie Du Nord, Restaurant Hertog Jan op het Water, Restaurant La Musette, Restaurant Il
Pappagallo, IJssalon en Lunchcafé Esplanade, Grande Brasserie Sjiek aan de Amstel, Genieten aan de Amstel. Kijk ook op
www.restaurantsuithoorn.nl
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.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: 14.900
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: Nel van der Pol
Correspondent: André Veenstra

Open lesweek bij Dance
Centre Uithoorn
Uithoorn - In de zomeredities van
deze krant heeft u al kunnen lezen
dat er een nieuwe naam in Uithoorn
is gekomen voor alle soorten dansen balletlessen: Dance Centre Uithoorn. Dance Centre Uithoorn biedt
lessen voor iedereen! Vanaf 3,5 jaar
tot ver in de 50, iedereen die goede danslessen wil volgen in een inspirerende, speciaal voor dans gebouwde, omgeving. De eigenaren
van de dansschool willen graag dat
iedereen zich welkom voelt; talent
of geen talent, jong of oud(er). Het
gaat om passie, plezier, inspiratie en
kwaliteit. DCU biedt kleuterballet,
klassiek ballet, modern ballet, popshowdance en hiphop. Alle docenten zijn HBO opgeleid.

ze week mag iedereen, geheel vrijblijvend, deelnemen aan de lessen
van zijn/haar keuze. Hoe leuk is het
als je verschillende stijlen kunt uitproberen voordat je een keuze mag
maken.

Open lesweek
In de week van 4 t/m 8 september
is er een Open Lesweek bij Dance
Centre Uithoorn. Gedurende de-

Informatie
Informatie over de docenten, lesrooster, tarieven en inschrijven vindt
u op www.dancecentreuithoorn.nl

Locatie
Alle lessen van Dance Centre Uithoorn vinden plaats in het pand
van Danscentrum Colijn aan de Industrieweg 20 in Uithoorn. Prachtige zalen met een zwevende parketvloer en veel spiegels. Ook is er voor
de begeleiders van de kinderen de
mogelijkheid, al dat niet onder het
genot van een drankje, te wachten
tot de lessen klaar zijn. Bij DCU betaalt u het lesgeld per maand.

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

half 2. Uw gastvrouw is Hanny Kampen. De toegang is gratis en iedereen is welkom. De consumpties zijn
zeer redelijk geprijsd. Er zijn iedere
keer veel mooie prijzen te winnen.
Deze bingo staat bovendien bekend
om de prettige sfeer. Kortom men
is gewoon een gezellige middag
uit. Kom eens kijken en doe mee!!

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e 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 worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
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

De Ronde Venen - Het Groot
Dictee beleeft dit jaar zijn primeur in De Ronde Venen. Het initiatief komt van het Taalhuis samen met de gemeente De Ronde
Venen. In dit Groot Dictee geen
onmogelijke zinnen waarvan de
woorden u doen duizelen, maar
gewoon praktische taal die u dagelijks gebruikt. Een mooie gelegenheid om uw eigen taalkennis
eens te testen. In de Week van
de Alfabetisering, op dinsdag 5
september vanaf 19.00 uur, wordt
het Groot Dictee gehouden in het
gemeentehuis.
De Ronde Venen telt 3.400
laaggeletterden
Dat is zorgelijk. Als iemand de
Nederlandse taal onvoldoende beheerst, dan is diegene niet
goed in staat om deel te nemen
aan de samenleving. De Week
van de Alfabetisering staat in het
teken van laaggeletterdheid. Om
hier meer aandacht voor te vragen is het Groot Dictee in het le-

ven geroepen. Wethouder Anco
Goldhoorn gaat de taalstrijd aan:
“Ik stroop de mouwen op, neem
de pen ter hand en zet mijn beste beentje voor bij het Groot Dictee. En stiekem hoop ik dat ik
win. Hiermee daag ik alle inwoners van De Ronde Venen uit om
ook mee te doen!”
Het Taalpunt om beter Nederlands te leren lezen, schrijven
en spreken
Wilt u nog meer oefenen met de
Nederlandse taal? U kunt dan terecht bij het Taalpunt. De taallessen zijn iedere maandag in de Bibliotheek Mijdrecht van 13.00 tot
15.00 uur. Als u zich heeft aangemeld, wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreidere kennismaking. Samen wordt
bekeken wat de beste manier is
om de taal te verbeteren. Dat kan
zijn met hulp van een taalmaatje,
maar ook via een taalgroep of
klassikaal les. Door geregeld te
oefenen, verbetert de taal snel.

EHBO: ook voor jou!
Uithoorn - Kusje erop en een pleister plakken: dat kan iedereen. Maar
wat als je kind uit een klimrek valt
en niet meer reageert? Of als je
partner met klussen uitgeschoten
is met een zaag en een flink bloedende wond heeft? Dan moet je in
actie kunnen komen! Leer bij onze
EHBO vereniging wat je moet doen
en wat je ook vooral níet moet doen.
Wij bieden je een interessante opleiding waarin we je alle facetten
van de eerste hulp leren. Onze lessen worden gegeven door enthousiaste en ervaren instructeurs die altijd met plezier hun kennis en kunde delen.
Dinsdag
Op dinsdagavond 3 oktober 2017
start de opleiding voor het diploma eerste hulp inclusief AED training (ook voor baby en kind) en
de module verbandleer. In ongeveer 14 lessen, die gegeven worden in sport- en activiteitencentrum De Scheg, word je opgeleid
tot eerstehulpverlener. Het lesgeld

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

Bingo Ouderenbonden
Uithoorn - De Uithoornse Ouderenbonden houden, zoals langzamerhand traditie is, ook dit seizoen hun
Bingomiddag op de tweede dinsdag
in iedere maand. Dit keer is dat op
dinsdagmiddag 12 september aanstaande. De Bingo vindt plaats bij
VITA, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
Aanvang 2 uur, de zaal is open om

Doe mee met het Groot
Dictee in De Ronde Venen

voor de cursus bedraagt 190,- euro.
Dit bedrag is inclusief cursusboek,
verbandmateriaal en examenkosten. Veel ziektekostenverzekeraars
vergoeden (een deel van) de kosten
van een EHBO opleiding. Informeer
hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij. Iedereen vanaf 16 jaar kan
deelnemen aan deze cursus die afgesloten wordt met een internationaal erkend examen en diploma. De
cursus wordt gegeven volgens de
richtlijnen van Het Oranje Kruis.
EHBO herhalingslessen
Natuurlijk kun je bij ons ook je herhalingslessen volgen. Deze beginnen eind van september weer. Dus
zoek je een goede en gezellige vereniging? Kom dan bij de KNV EHBO
afdeling Uithoorn! Kijk voor meer
informatie op onze website http://
ehbo-uithoorn.nl/cursusinformatie/
cursus-ehbo/ en meld je gelijk aan!
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de secretaris van de vereniging: Ria van Geem, via e-mail:
ehbouithoorn@kabelfoon.net.

Jeugd Theaterschool
Uithoorn weer van start
Uithoorn - De nieuwe docenten
van de Jeugd TheaterSchool Uithoorn staan te trappelen; voor hen
ligt weer een prachtig seizoen met
mooie uitdagingen. De Jeugd TheaterSchool Uithoorn verzorgt lessen
in zingen, dansen en acteren voor
kinderen tussen de 4 en 16 jaar, verdeeld over drie leeftijdsgroepen. Tijdens de lessen krijgen de kinderen
onderricht in zingen en dansen door
docente Sabrine Hallewas. Zij is afgestudeerd aan Hogeschool voor
de Kunsten Fontys. Deze opleiding
is gericht op alles wat met musical
en theater te maken heeft. Sabrine
schitterde al in diverse producties
voor kinderen waaronder ook ‘De
nieuwe kleren van de keizer’ waarin zij de hoofdrol mocht vertolken. In
deze productie ook een andere bekende Uithoornse, Mascha Bakker.

opleiding Vakspecialist Drama afgerond en het is natuurlijk prachtig
dat ze het geleerde nu ook in praktijk kan brengen. De lessen voor de
kleuters zullen op een speelse, interactieve manier worden gebracht.
Aangepast aan de belevingswereld
van de kinderen.
Open les
Op dinsdag 5 september is de open
les. Tijdens deze les zijn alle kinderen die belangstelling hebben
voor de Jeugd TheaterSchool Uithoorn van harte welkom om vrijblijven deel te nemen aan de les. Voor
meer informatie: www.jtsu.nl.

29e Jaarmarkt Kockengen
zaterdag 9 september
Regio - Dit jaar zal DonEvents net
als in Loenen a/d Vecht een leuke
jaarmarkt neerzetten. Laat u verrassen door het brede assortiment artikelen verdeeld over 150 kramen. De
markt is veel groter opgezet dan vorige jaren. Denk hierbij onder andere aan diverse kleding en modeaccessoires, sieraden, schoenen en
andere lederwaren, woondecoratie, speelgoed, boeken, bloemen en
planten. Ook veel kramen zullen gevuld zijn met mooie Antiek en Curiosa bij de kerk is een Kindervrijmarkt.
Ook voor de lekkere trek die u vast
heeft gekregen van het rondsnuffe-

Acteren
Zij zal het onderdeel drama en acteren voor haar rekening nemen bij
de kids en de teens. Mascha is (improvisatie)actrice en heeft samen
met haar echtgenoot Michel Rahn
ook haar eigen entertainmentbureau Nahr. De drama en acteerlessen voor de allerjongsten worden gegeven door docente Caroline Smeets. Ook zij is voor veel ouders een bekend gezicht; zij werkt al
jaren met kinderen op een kinderdagverblijf. Kortgeleden heeft ze de

Open dag Hospice Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 2 september
a.s. houdt het Johannes Hospitium in
Wilnis weer Open Huis. Tussen 11.00
en 13.00 uur staat de deur van het
‘Buurhuis’, gelegen naast het hospice
aan Vossestaart 2 in Wilnis, open
voor geïnteresseerden. Verpleegkundigen en vrijwilligers zijn aanwezig
om informatie te verstrekken over de

criteria voor opname en het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers leiden desgewenst de bezoekers rond in het hospice en vertellen over hun werk, ook
in de hoop potentiële vrijwilligers enthousiast te maken voor een van de
vele taken, die vrijwilligers bij ons
kunnen vervullen. En natuurlijk staat
de koffie klaar! Van harte welkom!

Gebroken ribben
na ongeval

ge bromfietser uit Uithoorn en een
55-jarige wielrenner reden elkaar
tegemoet. Bij het stoplicht wilde de
bromfietser links af de Thamerlaan
inslaan. De wielrenner schrok hier
van en remde hard. Hij sloeg hierdoor over de kop. De man is naar
het ziekenhuis vervoerd met gebroken ribben.

Uithoorn - Op het pad naast de Koningin Maximalaan heeft op dinsdag 22 augustus rond tien over
half negen in de avond een ongeval plaatsgevonden. Een 26-jari-

len bij de kramen kunt u terecht op
de jaarmarkt. Er zijn verschillende
etenswaren te verkrijgen zoals friet
en snacks, vis, kip, poffertjes, churros, wafels, en fruit. Natuurlijk kunt
u ook voor een kop koffie of thee
terecht op de markt. De jaarmarkt
is een waar dagje uit voor jong en
oud. De kinderen zullen daarom zeker niet vergeten worden. Ter plaatse zijn verschillende attracties waar
ze zich kunnen vermaken. Een gratis treintje rijdt door diverse straten.
De Markt is open van 10.00 – 17.00
uur. Meer info: www.DonEvents.nl
Tel.0294-237320

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
•

•

De Eetclub gaat weer van start
vanaf 5 september a.s. Tussen
12.00 en 13.00 uur kunt u weer
genieten van een heerlijk vers
gekookte maaltijd, gekookt
door onze vrijwilligers Joke en
Hella voor slechts 6,- euro per
keer. Graag vooraf aanmelden
op de Bilderdijkhof. Bellen kan
ook natuurlijk!
Wist u dat Zorg en Zekerheid
elke maandag tussen 15.00 –
17.00 uur spreekuur heeft in
ons centrum. Voor al uw vra-

•

•

gen over uw zorgverzekering
kunt u terecht bij de medewerker van Z&Z.
Elke donderdagochtend kunt
u vrij biljarten in de Bilderdijkhof. Gewoon een keer proberen, hartstikke gezellig.
In de eerste week van september gaan een hoop cursussen
weer van start. Voor een compleet aanbod zie de website
van Vita-Amstelland.nl. U kunt
ook even binnen lopen voor
een papieren versie.

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

“UITHOORN, gemeente Aalsmeer”??
Nu het einde van de vakantieperiode nadert bekruipt wellicht ook
u, als inwoner van de gemeente
Uithoorn, het onbehaaglijke gevoel opnieuw, voorlopig althans, te
moeten lijden onder de dagelijkse
bestuurlijke willekeur van de gemeente Uithoorn. Voorlopig, omdat het onwaarschijnlijk lijkt dat
de gemeente Uithoorn in de nabije toekomst nog als zelfstandige
gemeente kan voortbestaan. De
ingezonden brief van Hans Sparnaaij in de editie van 19 juli in deze
krant (ook te lezen in het archief
van de digitale Meerbode, evenals alle ingezonden brieven) is een
voortreffelijke uiteenzetting van
de onbestaanbare bestuurlijke situatie in deze gemeente, waar met
name de herhaaldelijk benoemde
tunnelvisie een grote rol speelt. De
nagenoeg eindeloze, bijna wekelijkse stroom ingezonden - voornamelijk verontwaardigde- reacties in deze krant op informatieen participatiebijeenkomsten en
over bijbehorende (omstreden)
projecten hebben namens de gemeente nauwelijks meer opgeleverd dan het quasi schuldbewuste “het had beter gekund” en vervolgens ging men over tot de orde
van de dag, dronk een glas, deed
een plas en alles bleef zoals het
was. Dit moet en kan veranderen,
zoals verderop zal blijken.
Rechter
Dat de gemeente over enkele weken (21 september) door buurgemeenten uit de provincies
Utrecht en Zuid-Holland en door
belangenorganisaties en andere bezwaarmakers voor de rechter
wordt gedaagd n.a.v. het hooghartig ter zijde schuiven van het voor
de gemeente negatief advies van
een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie over de N196 door
het dorpscentrum van Uithoorn,
spreekt boekdelen over de kwaliteit en democratische intentie van
dit bestuur. Een hele ochtend gaat
een drietal rechters zich buigen
over alle ingediende beroepsaanvragen. Een duidelijk teken dat de
rechterlijke macht deze zaak tegen het gemeentebestuur van Uithoorn serieus neemt. Een eventuele veroordeling zou de ultieme bevestiging betekenen van het
hierboven beweerde. Naast de genoemde failliete democratie (brief
Hans Sparnaaij) dreigt, door de
ondermaatse kwaliteit van bestuur
in zaken als deze, nu ook een financieel faillissement. Omdat een
nieuwe gemeenteraad in grote lijnen vermoedelijk uit dezelfde bezetting zal bestaan en een nieuwe
lichting door de huidige -opzichtig met B & W versmolten- volksvertegenwoordigers wordt ‘opgeleid’, ligt het niet in de lijn der verwachting dat er na de gemeenteraadsverkiezingen echt betrokken
vertegenwoordigers van de bewoners van Uithoorn en De Kwakel
zullen opstaan.
Versterking
Omdat in Uithoorn kennelijk een
versterking van de bestuurskracht
noodzakelijk is, kan de door de
rijksoverheid geboden mogelijkheid van Gemeentelijke Herindeling worden overwogen. De verantwoordelijkheid van de bestuurskracht van het lokale bestuur ligt echter bij de provincie;
“De regering wil geen gemeentelijke herindelingen van bovenaf opleggen. Gemeentelijke herindeling moet van onderaf tot stand
komen. Het idee van gemeentelijke herindeling ligt bij de gemeente zelf. In bijzondere gevallen zet
de provincie de eerste stap. Bijvoorbeeld als de bestuurskracht
van de gemeente zwak is. En lokale taken blijven liggen door bestuurlijke en financiële problemen”. Deze tekst lijkt voor de ge-

meente Uithoorn geschreven! (en
voor de provincie). De volledige
tekst en uitleg over dit onderwerp
vindt u bij: www.rijksoverheid.nl/
Gemeentelijke herindeling.
Herindeling
Gezien de geografische ligging
zou het voor de hand liggen dat
een herindeling wordt gerealiseerd met de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn. Wat betreft de bestuurlijke taken heeft Aalsmeer
bewezen de zaken prima op orde te hebben, terwijl Uithoorn de
laatste jaren niet veel verder kwam
dan het restaureren van de oever
van het Marktplein. In talrijke publicaties namens de gemeentelijk bestuurders is echter de indruk gewekt dat men hiermee bijkans een wereldwonder heeft gerealiseerd in een (pseudo)idyllisch
Uithoorn, waar boten nadrukkelijk
welkom zijn en landbouwvoertuigen worden verguisd. In werkelijkheid echter toont juist de diep
trieste aanblik de verpaupering
van het centrum van Uithoorn ten
gevolge van een al jaren falend
bestuurlijk beleid. Bovendien leidt
de voorgenomen herinrichting van
het dorpscentrum naar verwachting tot rampzalige gevolgen voor
de infrastructuur in de directe omgeving van Uithoorn alsook in de
regio, en zeker voor de huidige
en toekomstige winkeliers op het
Amstelplein en in het Oude Dorp.
Ook de tomeloze (peperdure) inzet waarmee de gemeente de al
bijna 100 jaar oude scheiding van
de dorpshelften probeert ongedaan te maken staat in schril contrast tot het -door de Vervoerregio
geregisseerde- lichtzinnig genomen besluit tot doorsnijding van
een kilometers lang deel van de
(dicht-bewoonde) bebouwde kom
door de komst van de tram. Meest
recente misser is de succesvolle chantage door de Vervoerregio, wat de reden is geweest voor
de omgedraaide besluitvorming
m.b.t. de fietsbrug in De Kwakel
en toont de slappe knieën van de
meerderheid van onze volksvertegenwoordigers die eens te meer
met de rug naar de bevolking blijken te staan. Hieruit blijkt ook dat
‘Uithoorn’ al langer geen baas in
eigen huis meer is. En de zorg voor
het milieu laat de gemeente Uithoorn maar liever helemaal buiten
beschouwing.
Opmerkelijk
Opmerkelijk is dat De Kwakel, wat
het overgrote deel van het grondgebied van de gemeente Uithoorn beslaat, door de omvangrijke land- en tuinbouwsector feitelijk al aan Aalsmeer gelieerd is.
Toekomstig scenario: Uithoorn
wordt: “Uithoorn gem. Aalsmeer”,
en De Kwakel wordt “De Kwakel
gem. Aalsmeer”, maar krijgt vooral
een krachtig en geloofwaardig bestuur. De gemiddelde gemeente in
Nederland heeft 41.000 inwoners.
Aalsmeer met 31.000 en Uithoorn
met 29.000 zijn kleintjes vergeleken met het gemiddelde, en helemaal vergeleken met gemeenten
in de Randstad. Niets is meer voor
de hand liggend dan samen Uithoorn beter te maken. Het is onvoorstelbaar dat de provinciale
overheid onwetend is van de bestuurlijke leemte in Uithoorn. Desondanks is een afschrift van bovenstaand bericht, samen met de
ingezonden brief van Hans Sparnaaij, aan het bestuur van de provincie Noord Holland gestuurd. Op
Facebook vindt u een afschrift van
dit bericht met als profielfoto het
(toekomstige?) plaatsnaambord
van Uithoorn en De Kwakel en is
bedoeld als openbaar forum voor
deze kwestie. Hopelijk komt er iets
goeds uit!
W. Wahlen uit de Kwakel

Open brief vanuit het Hoge Heem
Wij zijn bewoners van Woonzorgcentrum Het Hoge Heem in Uithoorn, één van de huizen die een
tijdje geleden (mei 2016) op de zogenaamde zwarte lijst stond. Wij
merken dat we ons vaak moeten
verdedigen over de kwaliteit van
zorg in dit ‘beruchte’ huis, terwijl
wij hier juist met veel plezier wonen. Daarom vinden we het tijd
voor een tegengeluid. Wij kampen
allemaal met de gebreken die komen met het ouder worden. Juist
dat maakt het wonen in een Woonzorgcentrum zo aangenaam. Je
wordt ondersteund waar nodig, je
bent onder leeftijdsgenoten en er
is altijd wat te doen. Hoe anders is
het in een woning in een woonwijk,
waar iedereen ’s morgens wegrijdt
en pas ’s avonds weer thuis komt.
Waar je sociale netwerk langzaamaan steeds kleiner wordt, een bezoekje aan de kapper een hele
onderneming is en de wekelijkse
boodschappen een extra last vormen voor kinderen en kleinkinderen. Wij zijn hier allemaal om verschillende redenen gekomen. Voor
de een was dit de manier om samen te kunnen blijven met een zieke partner, de ander koos heel bewust voor meer reuring na alleen te
zijn gekomen. Gezondheidsproblemen zijn uiteraard vaak een aanleiding, maar we zijn hier ook komen
wonen om onze zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden en onze kinderen te ontlasten. En als je
je niet druk hoeft te maken om de
zorg voor je zelf, houd je tenminste
tijd en energie over voor de dingen
die het leven prettig maken! Sommige van ons hebben het nog nooit
zo druk gehad als in de afgelopen jaren, in de positieve zin! Soms
moeten de kleinkinderen worden
afgebeld vanwege een dansfeest of
een afspraak met de kapper. Laat
staan dat er tijd is voor de verzorging van de spreekwoordelijke geraniums. Het is mooi om te ervaren
dat je in een nieuwe omgeving op je
oude dag nog geregeld nieuwe dingen leert. En je ontdekt soms talenten van jezelf waarvan je niet wist
dat je die had. We gaan met elkaar
uit, sluiten nieuwe vriendschappen, hebben een bruisend verenigingsleven, denken mee over beleid en helpen elkaar indien nodig.
Het idee voor deze brief is ontstaan
vanuit een gespreksgroep. Regelmatig komen we bij elkaar en bespreken we zaken die ons bezighouden. Er wordt veel gelachen
wanneer iemand hilarisch uit de
hoek komt of zich ontpopt tot geweldige toneelspeler. Maar we bespreken ook onderwerpen als het
ouder worden, omgaan met verlies,
actualiteiten en politiek. Wij vragen

ons dan wel eens af hoe de politiek,
binnen de mogelijkheden van de
begroting, beter zou kunnen inspelen op de realiteit. Er wordt namelijk zoveel verondersteld over ouderen in het algemeen en ouderenzorg in het bijzonder. Zo gaat men
er vanuit dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.
Het volledige beleid is daar nu op
ingericht. Ondertussen zien wij zoveel verdriet en eenzaamheid achter de voordeur. Geloof ons maar;
als je eenmaal ouder wordt, denk
je echt anders over dit soort zaken.
In tegenstelling tot wat de politiek
ons doet geloven, denken wij juist
dat het beter is om bijtijds de overstap naar een woonzorgcentrum te
maken. Wanneer je nog in redelijke conditie bent is het veel makkelijker om je aan te passen aan een
nieuwe omgeving, je wensen kenbaar te maken en nieuwe contacten
op te doen. Als wij advies zouden
mogen geven aan onze leeftijdgenoten, zouden we zeggen: “wacht
niet tot het echt niet meer anders
kan, maar ga bijtijds zodat je zelf
kunt kiezen waar je wilt wonen en
welke zorg je wilt.” Onze ervaring
is dat het wonen in een Woonzorgcentrum een heel sterk gevoel van
veiligheid geeft. In principe is daar
ook altijd iemand in de buurt, die de
juiste zorg kan verlenen wanneer er
iets aan de hand is. Het moet ons
wel van het hart dat de bezuinigingen op de verzorgingshuizen van
de laatste jaren, het onze verzorgenden wel moeilijk maakt om dat
laatste waar te maken. Daarom betreuren wij de publicatie van ‘zwarte
lijsten’ en het negatieve beeld van
Zorgcentra dat soms bestaat. Voor
veel mensen werpt dit een extra hoge drempel op, met alle schrijnende
gevolgen van dien. Bovendien vragen we ons af of de inzet van allerlei vormen van thuiszorg en aanpassingen echt zoveel goedkoper
is. Je zou toch denken dat het leveren van zorg op een centrale plek
veel efficiënter is, dan her en der in
de wijk? Wij willen politici daarom
adviseren op zoek te gaan naar adviseurs uit de betrokken doelgroep
(de echte ouderen dus!). Die kunnen een realistische blik werpen
op het beleid zodat men wellicht
tot andere keuzes komt. Uiteraard
zijn wij altijd bereid om met u in gesprek te gaan en nodigen we u uit
eens langs te komen tijdens onze
gespreksgroep. Natuurlijk kunnen
wij niet namens iedereen spreken,
bescheidenheid is gepast, deze
brief is daarom op persoonlijke titel.
Vriendelijke groet,
de bewonersgespreksgroep
van Het Hoge Heem

James Mijdrecht verrast
klant met dinercheque
Mijdrecht - De maandprijs van de
landelijke ‘dinercheque-actie’ van
JAMES is gevallen bij JAMES Auto
Service in Mijdrecht. Eigenaar Paul
Dros verraste mevrouw van Os op
donderdag 24 augustus met een dinercheque ter waarde van 150,- euro. Klanten van James maken elke
maand kans om het volledige factuurbedrag terug te winnen als zij
een review achterlaten op de website. Leaserijders die winnen krijgen een dinercheque ter waarde
van 150,- euro. Mevrouw Os is erg
blij : “Voor een servicebeurt of lekke

band kun je altijd terecht, bij James
Mijdrecht! Paul Dros is erg te spreken over de landelijke actie. “Door
deze actie hebben wij weer een tevreden klant blij gemaakt! Wij attenderen al onze klanten op deze actie en de reacties zijn altijd positief!” Zowel zakelijke als particuliere klanten van James kunnen zich
voor de landelijke actie ‘Factuurbedrag terugwinnen’ registreren op
www.jamesautoservice.nl/factuur.
Elke maand wordt één winnaar bekendgemaakt die zijn volledige factuurbedrag terugwint.

als vanoudsednrgukezellig
Uithoorn – heeft zijn traditionele ‘Tropical Night’ weer achter de rug. Zaterdagavond 26
augustus liep het vóór donker al aardig vol met belangstellende bezoekers afkomstig
uit Uithoorn, De Kwakel en wijde omgeving. Niet in de laatste plaats vanwege het prettige zomerse weer. Vijf horecazaken, te weten De Herbergh
1883, Café Bonaire, River café,
Café De Gevel en Café Drinken
& Zo, deden er aan mee. Naast
de vele vaste stamgasten gaven ook talrijke andere bezoekers blijk van hun belangstelling. Het was gezellig en bij menig ten gehore gebracht liedje van de verschillende artiesten en live bands werd volop
meegezongen en niet zelden
een dansje gemaakt. Overvolle
terrassen aan het water en vele honderden mensen die de locaties voor de horecagelegenheden bevolkten, zorgden voor
een sfeervolle ambiance. Hier
en daar kon je over de koppen
lopen. “We hebben geen onvertogen woord gehoord of calamiteit vernomen. We hadden

onze eigen beveiligingsmensen
rondlopen en ook de wijkagenten zijn een kijkje komen nemen. Maar ze hoefden geen van
allen op te treden. Wat we wel
hebben geconstateerd dat er
bij zowel jong als oud mensen
zijn die thuis al een flink glaasje op hebben en dan hier naartoe komen om daar een vervolg
aan te geven. Het hoort er kennelijk bij tegenwoordig als je
iets dergelijks organiseert en je
kan het niet verbieden noch tegenhouden. Hebben we geen
moeite mee zolang dat niet in
vervelende situaties en calamiteiten ontaardt. Het gebeurt
in veel plaatsen die iets dergelijks organiseren. Wij zijn daar
niet uniek in,” aldus een tevreden (mede)organisator van de
Tropical Night 2017 Han Nollen van Café Drinken & Zo. Het
geslaagde evenement, gesponsord door de stichting Promotie
Uithoorn en De Kwakel, duurde tot in de vroege uurtjes.
Om 03.00 uur deden de cafés
hun deuren op slot. Maar toen
waren er al veel bezoekers (te
voet??) naar huis…
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Eerste 12 uur van DRV groot succes!
De Ronde Venen - Op zaterdag 26 augustus jl werd voor de eerste keer ‘De 12 uur van De Ronde Venen‘ georganiseerd, een sponsorwandeltocht tegen kanker om geld op te halen voor Inloophuis
’t Anker en het Emma Kinderziekenhuis AMC. Meer dan 190 wandelaars liepen de hele dag in estafette rond het Argon park en over
het evenementen terrein. Uit de vele enthousiaste reacties mag
worden opgemaakt dat een nieuwe traditie is geboren.
Om 09.40 uur deed Alexandra Oudshoorn namens Beuving Sport
een warming-up van de eerste wandelaars, waarna de officiële opening wel verricht door het ontsteken van de fakkel door Wethouder
Anco Goldhoorn. Hij benadrukte in zijn toespraak nogmaals hoe
belangrijk de functie van het Inloophuis is voor mensen met kanker.
Met lotgenoten in gesprek gaan is helend, het helpt je vooruit en
vergemakkelijkt bijvoorbeeld de terugkeer op de werkvloer. Daarna
ging men van start voor de eerste ronde onder de klanken van de
‘hymne” van de 12 uur van drv: This one’s for you!
Lekker Smullen
Op het evenementen terrein stonden allerlei foodtrucks, er was lekkere koffie van Mobiele Barista Marlies, je kon een bijzonder sma-

kelijke hamburger eten van Restaurant Burgerlijk of rijkelijk gevulde paella van Carlos maar ook een heerlijke pizza van Stromboli. Daarnaast
was de IJsbeer uit Vinkeveen de hele dag aanwezig en werden er poffertjes gebakken, broodjes verkocht en kon je bij de bar je dorst lessen. Voor vermoeide wandelaars was er zelfs een massage door Winanda mogelijk!
Gedurende de dag werd er door verschillende artiesten belangeloos opgetreden, zo kwamen Mark Fledderman, Thomas Oudshoorn, Smartlappenkoor Licht ’t Anker, Claire, Donna en Annemarie van Zangschool
Greetje de Haan en de meiden van Dansschool Nicole optreden en zorgde de band The Oldtimers voor nostalgische sferen.
Lichtjesronde
Indrukwekkend was de Lichtjesronde; langs het 700 meter lange parcours stonden inspiratielichtjes te branden en om precies 21.00 uur gingen de teams met elkaar van start voor een stille ronde. Een arm om je
schouder, op elkaar leunend met hier en daar een traan, een zwijgzame
groep wandelaars, die steun hadden aan elkaar, zeer aangrijpend zelfs
voor toevallige passanten. Precies waar Inloophuis ’t Anker voor staat,
steun als je het nodig hebt!

Op het evenementen terrein werd de stille ronde afgesloten met
een prachtig optreden van Irina Parfenova, Suzanne Arends en
Greetje de Haan.
Team Stap voor Stap haalt meeste geld op
Aansluitend werden de wandelende teams aan het toegestroomde
publiek voorgesteld en werd het team dat het meeste geld heeft opgehaald bekend gemaakt. Het team Stap voor Stap van teamcaptain Irma van Harberden heeft meer dan 900,- euro weten in te zamelen. Een fantastisch bedrag waar ze met recht heel trots op mogen zijn. Het totale bedrag dat is opgehaald is op dit moment nog
niet bekend, er komen ook nog steeds donaties binnen op rekening
nummer NL37RABO0318142317 van Stichting De 12 uur van DRV,
deze week worden alle financiën afgewikkeld en komende week
hopen we bekend te maken hoeveel geld er is opgehaald voor Inloophuis ’t Anker en het Emma Kinderziekenhuis AMC.

De organisatie van de 12 uur van DRV bedankt alle
vrijwilligers, wandelaars, sponsors en donateurs die deze
eerste editie tot een groot succes hebben gemaakt.
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Nieuws van SeniorWeb DRV
De Ronde Venen – De vakanties
zijn bijna afgelopen, dus tijd om
over te gaan naar de orde van de
dag. SeniorWeb De Ronde Venen
haakt daar dit najaar op in met een
aantal cursussen om daarmee uw
digitale vaardigheden te vergroten.

Open Monumentendag

Zes monumenten zetten
hun deur open
Uithoorn – Op Open Monumentendag 9 september 2017 zijn bezoekers welkom in zes monumenten in Uithoorn en De Kwakel. In De
Hoeksteen, de Thamerkerk en Fort
aan de Drecht zijn rondleidingen of
bijzondere activiteiten. Verder kan
men tijdens de reguliere openingstijden ook een kijkje nemen in Brouwerij De Schans, Geniet aan de Amstel en de theetuin bij de Tolhuissluis. Bij de monumenten die van
een OR-code zijn voorzien, kan men
met een smartphone informatie ophalen. Bij mooi weer is een fietstocht langs de monumenten aan te
bevelen.
Fort aan de Drecht, Grevelingen
30-66
Dwars door Uithoorn loopt de Stelling van Amsterdam, bestaande uit
een 135 kilometer lange dijk en een
veertigtal forten. Het gebied buiten de dijk, die een ruime cirkel trok
rondom de hoofdstad, zou in tijden
van nood onder een laagje water
worden gezet. De forten bewaakten
de droog liggende toegangswegen
tot de stad. In de ruimtes waar de
soldaten verbleven zijn nu de werkplaatsen van Crea en twee restaurants: Het Pannenkoekenfort (open
vanaf 12.00 uur) en het Drechtfort
voor bijzondere evenementen in
particuliere en zakelijke sfeer. Verder vindt men in het fort wijnproeflokaal Vinocerf, restauratieatelier voor blaasinstrumenten Toeters
& Zo, nagelstudio Nagels Enzo en
schoonheidssalon @denisedenise.
In de keelkazemat is een expositie
over dit fort en Unesco-monument
de Stelling van Amsterdam.
Brouwerij De Schans, Schans
17-21
Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde
verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen door verschillende families werd in 1996 de basisrestauratie van het rijtje woningen voltooid,
waarmee het complex weer werd
teruggebracht tot de originele omvang. Ooit was het een groot woonhuis, met iets rechts van het midden de hoofdingang en in de steeg
achter de poort links een dienstingang, waarvan nog sporen te zien
zijn in de buitenmuur. Het gemeentelijke monument werd ingericht
als ambachtelijke bierbrouwerij annex bierspeciaalzaak De Schans. Er
wordt ook jenever gedestilleerd en
dit jaar kwam er een proeflokaal
bij. De winkel is open van woensdag t/m zaterdag en het proeflokaal
van vrijdag t/m zondag, dus ook op
Open Monumentendag.
Voormalig
gemeentehuis,
Marktplein 2
Restaurant Geniet aan de Amstel
vestigde zich alweer enige tijd terug
in het in 1937 voltooide gemeentehuis. Tot 1976, toen het Stadskantoor aan de Boerlagelaan openging, vergaderde hier de Uithoornse gemeenteraad en sindsdien was
het eigenlijk niet mogelijk er zomaar
binnen te vallen. Restaurant Geniet
aan de Amstel is open vanaf 12.00
uur en dan is er dus kans een blik
te werpen op het bijzondere interieur met zijn vele aan een vorig leven herinnerende details. Het gemeentehuis is optrokken in de traditionele stijl van de Delftse School
naar een ontwerp van Marinus Jan
Granpré Molière.
Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 3
In het weekend van Open Monumentendag neemt de protestantse

gemeente afscheid van het gebouw
als kerk. De laatste reguliere kerkdienst is zondagochtend 10 september. Zaterdag 9 september is de
kerk open voor gemeenteleden en
andere belangstellenden van 10.00
tot 15.00 uur, daarna gaat de kerk
dicht omdat er een huwelijksplechtigheid is. Overdag kan het gebouw
bezichtigd worden en er vinden activiteiten plaats in het kader van het
afscheidsweekend. De exploitatie
van het gebouw is in handen van de
Stichting Beheer Historisch Erfgoed
Uithoorn. De Thamerkerk kan tot
in 2019 nog gehuurd worden voor
evenementen en ontvangsten. De
naam verwijst naar het buurtschap
Thamen, dat lag ter hoogte van de
Europarei. Het ontvolkte toen de
bewoners door de vervening werden gedwongen hoger en droger
langs de Amstel te gaan wonen. In
1663 werd in de bocht van de Amstel in de nieuwe buurtschap Thamen een kerk gebouwd, die in 1834
door het huidige gebouw werd vervangen. Het ontwerp in Biedermeier
stijl was van de hand van gemeentelid L. van Heusden.
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1
De voltooiing van de enige kerk die
hij ontwierp maakte Gerrit Rietveld
niet meer mee. Het jaar voor de ingebruikname van De Hoeksteen in
juli 1965 overleed hij. Zijn compagnons J. van Dillen en J. van Tricht,
met wie Rietveld zich in 1961 associeerde, maakten het werk af, door
de details in te vullen waaraan de
grote bouwmeester niet was toegekomen. Men kan zeggen, dat De
Hoeksteen zijn laatste schepping is.
Amper twee decennia functioneerde De Hoeksteen als kerk. Op 15 januari 1984 vond de afscheidsdienst
plaats en startte de ombouw tot bibliotheek. Vorig jaar werd op Open
Monumentendag een aan Rietveld
gerelateerd kunstwerk onthuld in
de vijver naast De Hoeksteen: twee
betonnen zigzagstoelen. Toen was
de bibliotheek nog in het gebouw
gehuisvest. Die verhuisde echter
afgelopen januari naar het Marktplein. Nu wacht het gebouw op een
nieuwe bestemming en Het Verschil
BV heeft daarvoor een plan in de
maak. Op Open Monumentendag
wordt een tipje van de sluier opgelicht. De dag biedt een unieke kans
om in het gebouw rond te lopen en
kennis te nemen van de plannen.
Tolhuissluis, Jaagpad 33
Net als vorig jaar is de Tolhuissluis
in De Kwakel te bezoeken, waarvan de restauratie mei 2014 is voltooid. Per auto vanaf Vrouwenakker bereikbaar via het Nieuwveens
Jaagpad en per fiets via het prachtige pad langs de Jan Ploegensluis aan de Kwakelse zijde van de
Drecht. Ontvangen wordt men in
theetuin [H]eerlijk! naast het rijtje
monumentale sluiswachterswoningen. In 1826 werden die betrokken
door acht sluiswachters en hun gezinnen. Zoveel waren er nodig om
twee sluiskolken te kunnen bedienen zeven dagen per week, 24 uur
per dag. Inmiddels is voor de sluiswachter een modern huis gebouwd.
In 1817 was de Drecht op diverse plekken te ondiep voor de binnenvaart. De Uithoornaar Jacob de
Jong sprak koning Willem I aan op
de deplorabele toestand van 'zijn'
Amstel, die actie ondernam en de
sluis liet bouwen. Jacob de Jong benoemde hij in 1823 tot dijkgraaf. Die
legde op 18 september 1824 de eerste steen. Die zit er nog steeds, zoek
maar goed!

Zo omvat de cursus Windows 10
acht lessen van twee uur waarin u
leert omgaan met het bureaublad,
met internet en email, werken met
programma’s en apps en hoe de
computer te beveiligen. In de cursus
bestandsbeheer leert u in vier lessen van twee uur hoe met de verkenner in Windows 10 bestanden
en mappen te ordenen, zoals het
overbrengen van foto’s en documenten van mobieltje naar bijv. de
laptop en die daar netjes te rangschikken. De cursus Google Foto’s
omvat vier lessen van twee uur over
het opslaan en rangschikken van
foto’s in de cloud, waardoor ze altijd en overal beschikbaar zijn. De
cursus Albelli fotoboek behandelt
in drie lessen van twee uur hoe op
uw eigen meegenomen laptop een
fotoboek te maken. Heeft u vragen
of problemen met uw mobieltje, tablet, laptop of PC? Of wilt u van die
apparaten als beginner er iets meer
van te weten komen. Kom dan op
een maandag- of woensdagmiddag
tussen 14.00 en 16.00 uur naar ons
leslokaal in de openbare bibliotheek
te Mijdrecht. Het team specialisten
staat er voor klaar

De Ronde Venen – Op 7 september a.s. organiseert de VVD Rijn,
Vecht en Venen een lezing gehouden door Marc van den Tweel, directeur
van
Natuurmonumenten, met als titel “Laat de natuur
niet links liggen”. Natuur, milieu en
duurzaamheid worden in Nederland
vaak omschreven als “iets van links”.
Van den Tweel laat zien waarom dit

tentoonstelling te zien met historische achtergrondinformatie over
het thema met foto’s uit Wilnis,
Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude.
Er zijn allerlei voorwerpen uit De
Ronde Venen te zien zoals de statenbijbel van de Heer van Waveren,
postkantoorstempels en ansicht-

Wilnis:
• Windows 10 deel 1 (internet en
email) vier maandagavonden te
beginnen 11 september Windows
10 deel 2 (mappen en bestanden)
vier maandagavonden te beginnen 9 oktober
• Voor informatie en aanmelden
0297-282938 of 06 5345 4196
of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com. Kijk ook eens op
www.seniorwebderondevenen.nl

onderwerpen zijn waar “rechts” en
in het bijzonder de VVD, verantwoordelijkheid voor kan en wil nemen. Hij schetst in zijn lezing bijvoorbeeld hoe natuur kan bijdragen aan de economie, aan gezondheid, aan integratie en hoe natuur
het vestigingsklimaat voor bedrijven
verbetert. Maar ook waarom natuur
als zodanig waarde heeft. Daarnaast
geeft hij inzicht hoe de Nederlandse samenleving (en in het bijzonder
VVD-stemmers) naar deze onderwerpen kijken. De lezing wordt gehouden op donderdag 7 september,
inloop 19.30 aanvang 20.00 uur in
de prachtige, centraal in ons lokale netwerk gelegen, accommodatie
Kameryck, Paviljoen 2, Oortjespad 3
in Kamerik. De toegang is gratis en
de lezing is toegankelijk voor zowel
VVD- als niet VVD leden. Mocht u
vervoersproblemen hebben of nadere informatie wensen dan kunt u
contact opnemen met Hans Groenewegen ah.groenewegen@adslconcept.nl

Mannenkoor Emmanuel
start haar repetities
Mijdrecht - De vakantie periode is
weer voorbij en er starten weer diverse activiteiten van verenigingen.
Zo start ook het nieuwe zangseizoen van Christelijk mannenkoor
Immanuel en wel op dinsdag 29 augustus. Er staat hen een heel mooi
muzikaal seizoen te wachten met op
22 september, in de Janskerk, een
concert met de bekende musici Jan
Lenselink en Andre van Vliet, beide bekend van o.a. tv-optredens tijdens Nederland Zingt. Daarna gaan
ze diverse liederen instuderen om
tijdens de kerstnachtdienst op 24
december uit te voeren. Ook zijn er
voor volgend jaar diverse plannin-

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.

Uithoorn
• Windows 10. Acht maandagmiddagen te beginnen 11 september.
• Albelli fotoboek maken. Drie
maandagmiddagen te beginnen
13 november

VVD lezing “Laat de
natuur niet links liggen”

gen zoals: 20 maart waar het koor
het Paasoratorium “Van Liefde Ongekend” hopen uit te voeren met
begeleiding van Martin Mans orgel,
en Mark Brandwijk piano/vleugel.
Om dit alles te realiseren hebben
zij u nodig!!!!!!! Mannen, ziet u het
ook als een uitdaging hieraan mee
te werken, kom dan vrijblijvend bij
ons binnen lopen op onze repetitieavond vanaf 29 augustus elke dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur op
locatie: Kerkelijk centrum De Rank,
Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht.
Meer informatie bij: Gerrit de Pater, Secretaris, tel: 0297-286474 0653199856 of depaterg@gmail.com

Leed en liefde in de polder

Zwaan, zo hoort het niet!
In de weilanden tegenover mij zie
ik dagelijks een zwaan, een man.
Ik maak me zorgen over hem, hij
is altijd alleen. Een zwaan alleen
is vaak een partner kwijt. En leidt
dan een treurig bestaan. Hij verdedigt wel zijn weilanden tegen
andere zwanen en vooral tegen
ganzen. En dan opeens, veel te
laat, verschijnt vrouw zwaan. Het
is al 21 juni! Ze heeft 6 jongen bij
zich, spierwitte dotjes. De jonge
zwaantjes zwemmen losjes om
haar heen. Man zwaan zit verderop op de kant. Zo hoort dat
niet! Gewone zwanenouders zijn
streng. Elke dag hebben ze hun
vaste rituelen. In het begin zitten
ze veel op de kant, de pullen onder de vleugels van vrouw, terwijl man de omgeving scherp in
de gaten houdt en alle dieren en
mensen wegjaagt. Een paar keer
per dag gaan ze te water, man
voorop meestal, dan een keurig
rijtje jongen en vrouw achteraan.

Geen jong mag daar tussenuit.
Maar deze man bemoeit zich er
niet mee. Een paar dagen later
zie ik vrouw met 5 pullen. Nog
steeds zwemmen de kleintjes alle kanten op. Zo gaat dat de volgende weken door. Elke dag komen vrouw en jongen in mijn vijver kroos eten. Heel soms komt
man van de kant en zwemt even
in de buurt van de familie. Maar
hij zorgt en waakt niet. Zelfs de
‘wegjaagvluchten’ moet vrouw
doen: met klapperende vleugels
over het water rennen tot bijvoorbeeld een gans die te dichtbij was wegvliegt. De kleintjes
blijven dan alleen achter. Telkens
hoop ik dat vrouw terug is voor
er weer een zwaantje verdwijnt.
Helaas, na vier welken heeft ze
nog twee jongen. Wat is dit voor
een man? Is hij te lui, te dom of
ziek?
Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Open Dag Tuin Bram de
Groote
Uithoorn - Zondag 3 september
is al weer de laatste open dag van
2017. Naast de zomerbloeiers vallen in deze tijd van het jaar vooral de struiken met kleurrijke bessen op. De meidoorn, de lijsterbes,
de Gelderse roos en de kardinaalsmuts zorgen voor een fleurige aanblik. En voor de vogels is het genieten met zo’n rijke voedertafel. De
vrijwilligers zijn al voorzichtig begonnen met opruimen van de tuin,
zoals het maaien van de bloemen-

weides maaien en schonen van de
oevers van de sloten. De kaardenbollen laten we nog even staan voor
de puttertjes; die zijn gek op de zaden. U bent op zondag 3 september tussen 13.00 en 16.00 uur van
harte welkom. De toegang is gratis.
De Tuin van Bram ligt in Uithoorn op
de hoek van Boterdijk en Elzenlaan.
U kunt naar binnen via de zijingang
tegenover de werkschuur (Elzenlaan 27). Fietsen kunnen worden
gestald bij de werkschuur.

Groei & Bloei Aalsmeer
weer actief

Open Monumentendag Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 9 september wordt de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden en in Wilnis is o.a. de Ontmoetingskerk aan
de Dorpsstraat geopend van 10.00
– 16.00 uur. Het thema van Monumentendag is Boeren, burgers
en buitenlui. In de kerkzaal is een

Mijdrecht
• Windows 10. Acht maandagochtenden te beginnen 2 oktober.
• Windows 10. Acht woensdagochtenden te beginnen 1 november.
• Bestandsbeheer. Vier donderdagochtenden te beginnen 12 oktober.
• Google Foto’s. Vier woensdagochtenden te beginnen 27 september
• Google Foto’s. Vier maandagochtenden te beginnen 27 november
• Rabo internetbankieren: Een les
op vrijdagochtend 29 september
en 1 december
• Albelli fotoboek maken. Drie
dinsdagmiddagen te beginnen 14
november

kaarten, boekjes met kinderversjes,
oude gebruiksvoorwerpen, boerengereedschappen en nog veel meer.
Aan de tentoonstelling is een prijsvraag verbonden: wie weet waar
de 5 voorwerpen voor dienden?
De tentoonstelling is samengesteld
door Jan Compier van het Polder-

museum in Waverveen, aangevuld
met informatie van het Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen. In gebouw De
Schakel achter het kerkgebouw is
de maquette van Wilnis in de jaren 1950 van Jan Bluemink te zien
met maquettes uit Mijdrecht van
Alex van Ankeren. Natuurlijk is
ook de Wilnisse molen geopend
waar zelfgemalen meel te koop is.

Regio - Begin september starten
de cursussen en workshops weer
bij Groei & Bloei Aalsmeer. Zo beginnen we op 14 september met een
keramiek cursus. Daar leren we pottenbakken op een draaischijf. Dan
start op woensdagavond 6 september het bloemschikken voor gevorderden. Nieuw dit jaar is dat we op
woensdagavond 27 september ook
een starters groep bloemschikken
gaan opzetten. In deze cursus wordt
in 4 gezellige avonden de beginselen van het bloemschikken geleerd.
Op woensdagavond 27 september
start ook de cursus wilgentenen figuurvlechten. In oktober start ook
de nieuwe moestuinieren cursus van
dit jaar. Op deze avond wordt aandacht besteed aan de beginselen
van het moestuinieren. In het voorjaar van 2018 vervolgen we deze

cursus. Woensdagavond 1 november staat de workshop vogeltaarten
maken gepland. Woensdagavond 8
november zullen we een mand met
voorjaarsbollen gaan vullen. Dit zal
in het voorjaar van 2018 een weelderige mand vol bloemen geven. Op
Vrijdagavond 15 december staat ook
het jaarlijkse kerstschikken weer op
de agenda. Groei & Bloei is een vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor kunnen we deze cursussen en
workshops aanbieden tegen scherpe prijzen. Leden van Groei & Bloei
genieten korting op cursussen en
workshops en tal van andere activiteiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.
groei.aalsmeer.nl Voor aanmelden
en verdere informatie kunt u ook
contact opnemen met Arda Eickhoff,
telefoonnummer 0297 321161.
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Plannen om knelpunten N201 aan te pakken
Regio - Gedurende een fiks aantal jaren is de provinciale weg N201 het
grootste knelpunt in de verkeersdoorstroming van de provincie Utrecht. Dit
ondanks de recente omlegging rond Uithoorn en Aalsmeer. Het is niet voor
niets een van de drukste provinciale wegen van Nederland. Het heeft te maken met de toenemende mobiliteit, nieuwbouw van woningen in de aangrenzende woonkernen en de sterke groei van de ruimtelijke en economische activiteiten in het omliggende gebied. Dat geldt voornamelijk voor de
regio’s De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol.
De N201 in De Ronde Venen kenmerkt zich door het bereiken en overschrijden van de capaciteitslimiet, voornamelijk in de spitsuren waardoor
de doorstroming van het verkeer stagneert vanwege diverse knelpunten in
het traject Uithoorn-Vreeland vice versa. Daaronder vallen te noemen het
invoegen van het verkeer op een weg met 2 x 2 rijstroken naar een met 2
x1 rijstrook achter de Europarei in Uithoorn, een enkelvoudige onderdoorgang van de Amstel (het Amstel aquaduct), de stagnatie bij Mijdrecht (verkeerslicht Hofland), de toestroom van verkeer bij Vinkeveen, de kruising en
de op- en afritten bij de A2, de brug bij Loenersloot over het AmsterdamRijnkanaal, het kruispunt bij de N402 naar Loenen a/d Vecht en de brug bij
Vreeland.

De steeds drukker wordende provinciale weg N201

Toekomstbestendig
In een statenbrief reageert het College van GS dat zij zich de komende jaren blijft inzetten op het maximaliseren van de capaciteit en doorstroming.
Zij zegt zich desondanks niet om het feit heen te kunnen zetten dat de middelen en oplossingen niet meer toereikend zullen zijn om de doorstromingsproblemen op de N201 (geheel) te kunnen oplossen.
Vandaar dat er is besloten om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de toekomstbestendigheid van de N201 te onderzoeken en alle
toekomstige en reeds lopende projecten te coördineren vanuit dit programma. Hierbij worden alle denkbare stakeholders betrokken. ‘Afgelopen jaren
is er op de N201 een breed spectrum aan verbeteringen en aanpassingen
doorgevoerd om de doorstroming te verbeteren. Deze hebben hun uitwerking gehad. Ondanks deze inzet blijft de weg een doorstromingsknelpunt.
Het beoogde beleidseffect omvat een integrale gebiedsaanpak voor een
toekomstbestendige N201 waarbij de bereikbaarheid en de doorstroming
wordt verbeterd en tegelijkertijd de landschappelijke en natuurlijke waarden behouden en/of versterkt worden’, zo staat te lezen in de statenbrief.
Het plan is om eind 2018 een voorstel te presenteren met te nemen maatregelen voor de N201. Het is dus nog even afwachten, alhoewel Rijkswaterstaat nu al uitvoerbare maatregelen zou kunnen gaan treffen. Zoals het

Doorgaand verkeer stroopt zich op bij Hofland in Mijdrecht

Ook in omgekeerde richting vanuit Hilversum gezien richting A2 is er vanaf
de rotonde in de N201 bij de afslag naar Nederhorst den Berg(!) filevorming
tot aan de A2. Daar heeft men overigens in De Ronde Venen geen last van,
hoogstens ’s morgens bij de oprit naar de A2 richting Amsterdam.
Toekomstbestendig
Maar daar gaat als het allemaal volgens plan loopt op termijn verandering
in komen. Dit dankzij het in Wilnis wonende statenlid Derk Boswijk. Na zijn
verkiezing in 2015 als lid van de Provinciale Staten voor het CDA diende
hij namens zijn fractie een motie in om de problematiek van de N201 aan
te kaarten. De motie werd breeduit aangenomen waarna het College van
Gedeputeerde Staten het oppakte. De motie ‘Inventarisatie aanpak fileprobleem N201 – Loenerslootse brug’ genoemd, is nu mede de aanleiding dat
de provincie het hele traject integraal gaat onderzoeken. “Alle knelpunten
vanaf Uithoorn tot Vreeland zullen worden geïnventariseerd en er zal worden onderzocht wat de oplossingen zullen zijn. Alles wordt bekeken, van
misschien meer OV, het omleiden van vrachtverkeer vanaf de Bloemenveiling in Aalsmeer via de Fokkerweg en de A9, tot de mogelijkheid van een
extra brug bij Loenersloot,” zo laat Boswijk weten. “Dit zal in nauw overleg

Eén tunnelbuis voor het Amstel aquaduct is te weinig

aanpassen van de op- en afritten op de A2 bij de afslag Vinkeveen en de
doorstroming te bevorderen door de verkeerslichten bij de kruispunten A2/
N201, Loenersloot en die bij de N402 richting Loenen aan de Vecht/Vreeland beter op elkaar af te stemmen (groene golf).
Toenemende verkeersintensiteit
In De Ronde Venen uiten verschillende politieke partijen als het CDA en
vooral de VVD al jaren hun zorgen over de goede bereikbaarheid van de
woonkernen en de industriegebieden. De dichtslibbende N201 is daarin
een remmende factor. Doelstelling van de omgelegde N201 rond Uithoorn
en Aalsmeer was en is om de bereikbaarheid van het gebied tussen Haarlem en Hilversum te verbeteren, met daarin Schiphol, Schiphol Rijk, Schiphol-Oost en Greenport Aalsmeer (Bloemenveiling) als belangrijkste centra.
Maar ook om een betere verbinding tussen de snelwegen A4 en A2 v.v. tot
stand te brengen. Tevens kon daarbij behalve de bereikbaarheid ook de
leefbaarheid en de veiligheid van de dorpen langs het tracé (Aalsmeer en
Uithoorn) worden verbeterd omdat de weg rond de dorpen werd omgelegd in plaats van deze er dwars doorheen te laten lopen. Het overleg en
de plannen om de N201 uiteindelijk om te leggen heeft ruim 50 jaar in beslag genomen.

worden gedaan met de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat die eigenaar is van zowel de bruggen als de A2 (afritten),” vervolgt het statenlid. “Voor dit onderzoek is 1,2 miljoen euro uitgetrokken dat zal worden gedekt uit het Mobiliteitsplan. Enorm veel geld maar het is een complex probleem waarbij simpelweg meer asfalt slechts een tijdelijke oplossing zal zijn.
Daarbij wordt zelfs rekening gehouden met mogelijk innovaties op het gebied van zelfrijdende auto's etc. omdat de plannen toekomstbestendig moeten zijn, minimaal tot 2040. Tenslotte zal er ook rekening moeten worden gehouden met het landschap omdat de N201 door Natura 2000 gebied loopt
en dicht langs diverse dorpskernen. Ondertussen wordt de druk opgevoerd
naar Rijkswaterstaat om omwille van verkeersveiligheid de op- en afritten
aan te pakken bij de A2 ter hoogte van de afslag Vinkeveen. Er is overigens
al een toezegging gedaan dat dit op korte termijn zal gebeuren, maar dat
moet eerst maar blijken. Verder zullen kleine verbeteringen, bijvoorbeeld
het beter afstellen van stoplichten, wel alvast doorlopend worden opgepakt.
Het is fijn dat na jaren afwezigheid van de Provincie er nu aandacht is voor
de N201. Maar we zijn er nog lang niet en ik zit er dus nog bovenop!” Aldus Derk Boswijk.

Te korte opritten bij Vinkeveen zorgen voor gevaarlijke situaties

De uitbreidende industriële activiteiten en urbanisatie in de regio Amsterdam, Amstelveen en andere plaatsen grenzend aan de N201 (Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis) hebben tot gevolg dat de verkeersintensiteit toeneemt en het op de N201 steeds drukker wordt. Vanaf Uithoorn
tot aan de A4/A5 verheugt de N201 zich in 2 x 2 rijstroken. Daar kan het
verkeer nog doorstromen. Maar richting De Ronde Venen, de A2 en verder
gaat het in de spits goed mis vanwege de hiervoor in dit artikel genoemde
knelpunten waarbij het verkeerslicht bij Hofland in Mijdrecht er een van is.
Nog voordat de eerste schop de grond in ging voor de omlegging van de
N201 waren er plannen om de weg bij Mijdrecht voor het doorgaande verkeer via Liefkenshoek om te leggen (achter het Shell station langs) om die
verderop op het bestaande wegtracé weer te laten aansluiten. Op die manier kon men de ‘slinger’ er bij Mijdrecht uithalen. De ‘omlegging Liefkenshoek’ is destijds door de politiek van tafel geveegd, maar kan misschien nu
weer in beeld komen. Aan Derk Boswijk zal het allemaal niet liggen, hij gaat
ervoor. “Ik hoop het ook als statenlid de komende jaren mee te mogen maken dat de maatregelen voor een betere doorstroming op de N201 door de
Provincie zullen worden uitgevoerd. Het heeft weliswaar zijn tijd nodig, maar
naar mijn overtuiging zullen uiteindelijk de bereikbaarheid en leefbaarheid
van de woonkernen ermee gediend zijn en het fileleed een halt toegeroepen worden.”

De brug bij Loenersloot blijkt ook een obstakel voor het verkeer

Gemeenteraad ook geïnformeerd over de plannen

Knelpunten voor De Ronde Venen in de N201

In een informatienota van 22 augustus aan de raad geeft het college
van B&W De Ronde Venen in een zestal pagina’s eveneens uitleg over
de problematiek inzake de provinciale weg N201. Een en ander met
een overzicht van alle lopende acties en initiatieven. Zij geeft daarbij
aan dat de slechte doorstroming op de N201 de verkeersveiligheid en
leefbaarheid van de gemeente als geheel nadelig beïnvloedt. Dit noodzaakt ook de gemeente om zich samen met de Provincie Utrecht en
Rijkswaterstaat in te zetten op het nemen van maatregelen. Het onderwerp is daarom hoog op de bestuurlijke agenda geplaatst. Gedeputeerde Staten wilde in eerste aanleg onderzoek doen naar de doorstroming op het oostelijk deel van de N201 tussen de A2 en Vreeland. Door
inzet van het in Wilnis woonachtige statenlid Derk Boswijk en afspraken die het college met GS hebben gemaakt wordt nu ook het westelijk gedeelte van de N201 op knelpunten onderzocht.
GS heeft daarop besloten om een tracévisie voor de gehele N201 op
te stellen onder de naam ‘Programma Toekomst N201’. Het verkeer
op de N201 in De Ronde Venen wordt geconfronteerd met een zestal knelpunten, te weten het Amstel aquaduct; de bocht bij Hofland in
Mijdrecht; de te korte op- en afritten bij het viaduct in Vinkeveen; het
traject tussen de Vinkeveense plassen (waar veel kop- staartbotsingen
plaatsvinden door verkeerde inschatting van de snelheid); de kruising
en aansluitingen met de A2 (door vastgelopen verkeer vanwege de
verkeerssituatie tussen de A2 en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en een op de A2 te korte afrit bij de afslag Vinkeveen vanuit Amsterdam). Tot slot het te overvloedige vrachtverkeer op de N201 (waarvan het de bedoeling was en is dat die meer over Schiphol-Oost, de A4,
de A9 en de A2 zou moeten rijden, maar dat gebeurt niet).
Ook het Centrumplan Vinkeveen van de gemeente wordt in de nota genoemd net zoals een idee over het ‘andere’ gebruik van de vrijliggende busbaan met een enkele rijrichting tussen Mijdrecht en Uithoorn door die voor de avondspits ‘om te draaien’ (tidal-flow).
Misschien is het uitvoeren van de busbaan met twee rijstroken ook een
optie? Van Uithoorn via Aalsmeer naar Hoofddorp gebeurt dat al (red.).
De verschillende onderdelen worden t.z.t. afzonderlijk in beeld gebracht
en besproken. November dit jaar organiseert de gemeente De Ronde
Venen een conferentie over de toekomst van de mobiliteit(ssystemen)
in de gemeente. De N201 zal daarbij nadrukkelijk aan bod komen. Aldus in het kort de belangrijkste gegevens uit de nota.
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Culinaire Venen op
zaterdag 9 september

Nacht van Neptunus
Vinkeveen - Op zaterdagavond 2
september 2017 te Vinkeveen. Jaren geleden is ontdekt dat de natuurgoden ons “Rondeveners” niet
welgezind blijven als niet op gepaste wijze Neptunus wordt geëerd. Terecht, want het varen op de Vinkeveense Plassen geeft de watersporters en recreanten enorm veel plezier. Een feest uit dankbaarheid is het
minste wat we terug kunnen doen.
Neptunus is de indrukwekkend barse, trotse koning van de zee. Hij is in
staat geweldige golven tot bedaren
te brengen. Belangrijk dus om hem
te vriend te houden! Daarom wordt
zoals ieder jaar de eerste zaterdag
van september gewijd aan Neptunus.
Neptunus komt zelfs naar Vinkeveen
om mee te varen om de bedankjes in
ontvangst te nemen.
Zeemeermin
De indrukwekkende gestalte van
Neptunus en zijn meegereisde zeemeerminnen zal te zien zijn op een
grote verlichte boot. Het schip van
Neptunus zal zoals altijd de leiding
nemen. Er zal vanaf 21.00 uur een
route worden gevaren over de Vinkeveense Plassen. De boten die meevaren volgen “Neptunus”. Alle deelnemende boten kunnen bij het ontmoeten van de Neptunusboot een
groet uitbrengen aan Neptunus. De
deelnemende boten moeten hun
boot op een bijzondere manier verlichten, aankleden of geheel transformeren. De uitdaging is dat iedere deelnemer iets heel bijzonders van
zijn bootje of schip maakt. Hoe mooier, gekker, opvallender hoe beter!!!
Kies een item en maak er wat moois
van. Ook als je maar een klein bootje hebt kun je meedoen en er iets bijzonders van maken. Goede verlichting is wel heel belangrijk. Je trekt de
aandacht en het is bovendien veiliger.
Voorbereiding
Een flink aantal bootbezitters is al
druk bezig met de voorbereiding van
het meedoen aan de Nacht van Neptunus. Een onderwerp kiezen en vervolgens de boel optuigen. In de wijde omgeving is dan ook bijna geen
stroom- aggregaat meer te huur,
aangezien de meeste mensen hun
boot met dusdanig veel lampjes verlichten dat een 220 volt stroom aggregaat nodig is. Veel mensen bedenken ieder jaar een nieuw thema. Vaak worden boten voorzien van
complete bouwwerken en vooral heel
veel lampjes. Ook dit jaar worden de
Mooiste, Actueelst en Origineelst
Verlichte boten beloont met een prijs.
Voorwaarde is wel dat de deelnemers
zich inschrijven bij nachtvanneptunus@gmail.com, of bij Jachthaven Winkeloord, Camping de Tachtig morgen of bij Jachthaven Oldenburger. Deelname is gratis! Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 2 september om 16.00 uur. Nog een voorwaarde voor het meevaren is dat de
gewone navigatieverlichting gevoerd
moet worden. Het BPR is van kracht,
en de aanwijzingen van de organisatie en politie, handhaving moeten

Gewond na
eenzijdig ongeval
Uithoorn - Op zondag 27 augustus
om half elf in de ochtend heeft een
eenzijdig ongeval plaatsgevonden op
de Hollandse Dijk. Een 44-jarige man
uit Amstelveen reed op een bromfiets
bij het terrein van de tennisvereniging
richting de Amstel. Door nog onbekende oorzaak is hij ten val gekomen.
Omstanders hebben eerste hulp verleend door de brommer van de man
af te halen. De Amstelvener is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd
met onbekend letsel. In het ziekenhuis is een bloedproef afgenomen.

Navigatie uit
auto gestolen
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 25
op zaterdag 26 augustus is ingebroken in een op Dwerggans geparkeerde auto. Uit de Audi is het navigatiesysteem gestolen. De diefstal heeft
tussen een uur in de nacht en half
zeven in de ochtend plaatsgevonden.

worden opgevolgd. De politie zal ook
dit jaar alcohol controles houden op
het water. Start om ongeveer 21.00
uur, vanaf de starttoren op zandeiland 8, Neptunus voorop, varen richting eiland 9 om daarna voor eiland
10 , 11, 12 langs te varen. Daarna
wordt voor eiland 1 en 2 langs gevaren dan langs eiland 3 richting eiland
4. Let op bij het duikgebied! Daarna
wordt er tussen eiland 5 en 6 doorgevaren richting de boei bij jachthaven Oldenburger. Daarna weer richting WVA om vandaar langs eiland 3
richting de starttoren te varen. Hierna zal worden aangemeerd bij de
starttoren op eiland 8 voor de prijsuitreiking. Na uitreiking van de prijzen is de Nacht van Neptunus afgelopen. Deelnemers worden dan geacht terug te varen naar hun thuishaven. Geluidsoverlast zal niet worden
toegestaan. Om 01.30 zal alle muziek
uit gedaan zijn zodat om 02.00 uur de
rust kan weerkeren op de Vinkeveense plassen. De verlichtte boten zijn
het beste zichtbaar vanaf de eilanden
4, 5, 1 en 2.
Prijzen
Er zullen ook dit jaar weer prijzen
worden uitgereikt in de vorm van bekers en geldprijzen (100,- en 50,- euro). Het gaat hierbij om de volgende
categorieën:
• Het mooist verlichte schip.
• Het origineelst opgetuigde schip.
• Het schip met het meest actuele
onderwerp.
• Een aanmoedigingsprijs.
De aanmoedigingsprijs is bedoeld
om een financieel steuntje te geven
voor volgend jaar om weer een leuk
versierd schip te maken maar vooral om goede en aandacht trekkende
verlichting te kunnen aanschaffen.
Regels
De volgende regels zijn belangrijk
voor iedereen die deelneemt of meevaart.
1 Deelname mag alleen met inachtneming van het Binnenvaart politie reglement.
2 De boot is uiteraard voorzien van
de werkende navigatie verlichting.
3 Maximum snelheid 9 Km per uur.
Na zonsondergang 6 km per uur
4 Aanwijzingen van Politie, Recreatieschap, Brandweer en organisatie dienen terstond opgevolgd te
worden.
5 Deelname is geheel voor eigen risico! De organisatie is nietaansprakelijk voor schade en of ongevallen, Deelnemers hebben
kennis genomen van de veiligheidsbrief.
6 Drank gebruik is door kapiteins
en schippers niet toegestaan.
7 Het maken van onnodig geluids
overlast tijdens en/of na het evenement is niet toegestaan.
8 Het hebben van open vuur op boten en of eilanden is verboden.
9 Het afsteken van Vuurwerk is niet
toegestaan
10 Blijf op afstand van de “duik zone“
bij zandeiland 4
11 Na de prijs uitreiking is de Nacht
van Neptunus afgelopen.
12 De bruggen in de Baambrugse
Zuwe, Achterbos/Herenweg en
Demmerik/Herenweg Draaien tot
1 uur
13 De hoofdprijzen worden alleen na
afloop uitgereikt en moeten door
de winnaars worden opgehaald
tijdens de prijs uitreiking
De organisatie wenst iedereen een
behouden “Neptunes Vaart” toe, voor
verdere Informatie kunt u contact opnemen met H. Griffioen 0294*284819
of nachtvanneptunus@gmail.com

Met hartslag
naar ziekenhuis
Uithoorn - Op zondag 27 augustus
is rond half zeven in de avond eerste hulp verleend na een oproep via
de alarmdienst. Een 54-jarige inwoner was in de Wieger de Bruinlaan in
een woning onwel geworden. Er zijn
twee ambulances ter plaatse gekomen, evenals de helikopter, het trauma- en het reanimatieteam. De politie was met vier motoren aanwezig.
De man is met hartslag met spoed
naar het ziekenhuis vervoerd. De
ambulance kreeg begeleiding van
twee motoragenten van de politie.

De Ronde Venen - Op zaterdag
9 september van dit jaar vindt van
12.00 tot 23.00 uur de twaalfde editie
van dit culinaire festival plaats. Het
Raadhuisplein in Mijdrecht wordt
die dag weer getransformeerd tot
een gezellig plein, waar volop genoten kan worden van hapjes, drankjes en passend entertainment. Dit
jaar zijn dat de restaurants al met
de lunch geopend, en ’s middags is
er vanaf 13.30 uur een demonstratie
op de Ofyr-barbecue. Dit jaar nemen
de volgende bedrijven deel: Restaurant Rendez Vous, Café-Restaurant
Het Rechthuis, Italiaans restaurant Il
Gusto, PUUR catering en Prinselijk
Proeven uit Mijdrecht, Esca Lunch
& Diner (het nieuwe restaurant van
hotel Villa Lokeend) vertegenwoordigt Vinkeveen. De organisatie is er
trots op dat ook ’t Amsterdammertje uit Loenen a/d Vecht weer deelneemt; zij verzorgen ’s middags de
Ofyr-demonstratie.

zanger Franklin Brown en als topact van de avond: André Hazes.
Het goede doel
Ook in 2017 wordt aan de Culinaire Venen een lokaal goed doel gekoppeld. Lokale doelen hebben het
vaak moeilijker om fondsen te vergaren dan de meer in het oog springende landelijke doelen en voor de
donateurs is veel directer zichtbaar
waarvoor de gelden worden ingezet.
Dit jaar heeft de Stichting Culinaire
Venen gekozen voor Dagopvang de
Nostalgie in Amstelhoek, een dagopvang voor mensen met dementie, eenzame ouderen en hun mantelzorgers.

Speciale gast
Rondom alle culinaire verrassingen
van de deelnemende restaurants is
er ook dit jaar weer passend entertainment: Jazz Centrale met zangeres SaraLee, DJ Berry Zarzamora,

Vlinderbos viert feest!
Wilnis - Jenaplanbasisschool Vlinderbos gaat het nieuwe schooljaar
feestelijk van start. Het is een bijzonder jaar, want de school viert
haar 25-jarig jubileum. Op woensdag 23 augustus is het jubileumjaar officieel ingeluid. Bij de aankomst op school, vormden de leerkrachten een erehaag langs een rode loper. Hierover mochten de kinderen tussen vrolijk gekleurde ballonnen de school betreden. Bij de
gezamenlijke openingsviering was
Wethouder Alberta Schuurs-Jensema van Onderwijs aanwezig. De
eerste schoolweek stond de school
geheel in het teken van haar zilveren jubileum. Er vinden diverse activiteiten plaats voor de leerlingen.
Tijdens de openingsviering kwamen
zowel de directie als de wethouder
aan het woord. Er werd teruggeblikt
op de geschiedenis van Vlinderbos.
Daarnaast is vooral trots uitgesproken over de school die, na 25 jaar,
nog steeds floreert. De viering werd
muzikaal afgesloten met het Vlinderboslied, dat alle leerkrachten en
kinderen gezamenlijk zongen.
Feest
Van woensdag 23 augustus tot en
met vrijdag 25 augustus was het
feest bij Vlinderbos. Voor de leerlingen van Vlinderbos zijn twee creatieve, schoolbrede activiteiten georganiseerd. Onder begeleiding van
een professionele filmcoach, werd
een jubileumfilm opgenomen, waarin alle kinderen van de negen stamgroepen een rol spelen. Daarnaast
werkten alle kinderen gezamenlijk

aan vier kunstwerken, onder begeleiding van kunstenares Jenneke
van Wijngaarden. De kunstwerken
krijgen straks een mooie plek op
het groene schoolplein, een project
dat voor het komende schooljaar
op de planning staat. Na een feestelijke vossenjacht, werd de feestweek afgelopen vrijdag afgesloten
met het oplaten van 25 wensballonnen op het plein. Komende vrijdag 1
september, mogen ouders het werk
van de kinderen komen bekijken en
vieren ook zij dat Vlinderbos 25 jaar
bestaat.
Eigen initiatief
In 1992 werd, op eigen initiatief
van één schooljuf en enkele ouders, Vlinderbos opgericht. Ze zagen dat kinderen vastliepen in het
reguliere, klassikale schoolsysteem
en besloten in Wilnis een school
te starten, gebaseerd op de principes van het jenaplanonderwijs. Het
werd een school van de ouders en
tot op heden wordt Vlinderbos nog
steeds door ouders bestuurd. Aanvankelijk begon Vlinderbos in twee
lokalen, inwonend bij de Veenzijdeschool, met 35 kinderen en 2 juffen.
De school kende twee stamgroepen; een groep 1-2-3 en een groep
4-5-6-7-8. Groep 8 bestond indertijd maar uit een enkele leerling. In
dit eerste jaar is Vlinderbos enorm
gegroeid. Al snel verdubbelde het
aantal leerlingen en was er meer
ruimte nodig. Toen de Veenzijdeschool niet direct extra ruimte beschikbaar stelde, leidde dit zelfs tot
het kraken van een lokaal. Dagelijks

De Doe Goed Goodie-bag van
jubilerend Instituut Périne
Mijdrecht – Instituut Périne, al 25
jaar een begrip in Mijdrecht en omgeving op het gebied van natuurlijke huidverbetering en huidverjonging viert haar jubileum op een wel
heel bijzondere wijze: De Doe Goed
Goodie-bag. Het verhaal achter de
Goodie-bag van eigenaresse Périne
zelf: ‘25 jaar geleden ben ik begonnen met mijn bedrijf. Eerst aan huis
bij mijn ouders en inmiddels in een
heel fijn bedrijfspand met 5 medewerkers, een stagiaire, zaterdaghulp en huidtherapeut. Mijn ouders
hebben mij altijd, en nog steeds,
gesteund. Beide op hun eigen manier. In 2010 kwam de mogelijkheid
voor mij om een eigen pand te betrekken. In januari 2012 is dit gebeurd. Mijn vader, ik noem hem
altijd mijn grootste fan, heeft het
pand officieel geopend. Een mooie
en bijzondere dag. Alles liep voorspoedig en ons jaar kon niet meer
stuk toen ik ook nog eens kon deelnemen aan de Beauty Award, beste schoonheidssalon van Nederland. Vlak voor de bekendmaking
dat ik bij de drie genomineerde zat,
kreeg mijn vader in september onverwachts de diagnose kanker. Een
roerige tijd, nieuw pand, nieuwe
collega's, de nominatie en natuur-

lijk ook het dagelijks meerdere malen bezoeken van mijn vader.
Helaas heeft mijn vader de officiele bekendmaking, uitreiking en
winnen van de Beauty Award niet
meer mee mogen maken. 24 februari is hij overleden, 2 maart begraven en 4 maart was de gala avond
met uitreiking. Dit jaar bestaat mijn
salon, Instituut Périne, dus 25 jaar.
Van 18 september tot en met 23
september wordt het feest. In gedachten is mijn vader natuurlijk bij
ons, maar ik wilde meer. Daarom
hebben we 100 Goodie-bags samengesteld die we verkopen voor
25,- euro per stuk. De opbrengst
daarvan wordt volledig geschonken aan de stichting Stophersentumoren.nl. (meer info op www.stophersentumoren.nl) Door enthousiaste en gulle bijdrages van ondernemers in de regio en leveranciers
is de waarde van de Goodie-bag inmiddels vele malen hoger dan 25,euro. Verwacht wordt dan ook dat
er veel interesse zal zijn bij het publiek voor deze waardevolle en bijzondere Doe Goed Goodie-bag. Hij
is vanaf 1 september verkrijgbaar
bij Instituut Périne, Genieweg 8 in
Mijdrecht. Voor meer informatie:
www.perine.nl

kreeg de school nieuwe aanmeldingen van leerlingen, veelal zij-instromers die het op een andere school
niet redden. Het was een roerige tijd met veel wisselingen, zowel
in de groepen als binnen het team.
Toch bleef de school vrijwel continu
groeien. Dit leidde in 1998 tot de intrek in een eigen, nieuw schoolgebouw, geheel gebouwd volgens de
jenaplanprincipes. Staatssecretaris
Netelenbos bracht indertijd een bezoek aan de nieuwe school, inmiddels met vier lokalen.

damse bos, dat tijdelijk werd omgedoopt tot Vlinderbos. De kinderen mochten hutten bouwen, vlotten maken, brood bakken op vuur
en er waren speurtochten. Een bijzonder moment voor Vlinderbos
was ook de komst van een voetbalkooi op het plein. Deze heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen; de
prijzenkast wordt steeds voller en in
2017 werden de jongens en de meiden van Vlinderbos straatvoetbalkampioen.
De school is dit jaar (2017-2018) gestart met negen stamgroepen, kent
229 leerlingen en 18 leerkrachten.
Als de groei van het leerlingaantal dit toelaat, komt er mogelijk in
de loop van het schooljaar nog een
tiende groep bij. Tot op de dag van
vandaag groeit en bloeit Vlinderbos.
De jenaplanschool heeft een bevlogen, hardwerkend team wat garant staat om nog vele jaren mooi in
bloei te blijven staan.

Teveel vrijheid?
Ondanks een kritische houding van
haar omgeving (kregen de kinderen
niet teveel vrijheid? was er wel voldoende structuur?) bleef Vlinderbos verder groeien. Steeds opnieuw
werd een lokaal bijgebouwd en
werd de buitenmuur wéér een stukje verlengd. Het 10-jarig bestaan
werd groots gevierd in het Amster-

New MusicKidz on the blok
Mijdrecht - Op 25 augustus 2017
was het zover. De eerste van 20 gratis MusicKidz-lessen in VIOS clubgebouw De Notenkraker aan de
Windmolen in Mijdrecht. 17 kinderen hadden zich ingeschreven
en 15 daarvan waren deze eerste
les aanwezig. Een gezellige drukte
van belang. Al voor zevenen meld-

den de eerste kinderen zich met
hun ouder(s) in het clubgebouw. En
terwijl de kinderen in de zaal alvast
kennis met elkaar maakten, vulden
de ouders wat papieren in. Want
ook al is het gratis, aan enige administratie ontkom je niet. Na dit
noodzakelijke kwaad begon dan de
eerste van de 20 lessen. Juffen Ma-

rinda en Esther stelden eerst zichzelf voor en vertelden, net als op
school, wat huisregeltjes. Daarna
vertelden de kinderen om beurten
hun naam, leeftijd, van welke school
ze zijn en in welke groep ze zitten.
Veel kinderen van De Fontein, maar
ook van de Montessori en de Julianaschool. In deze eerste les vertelden de kinderen wat ze zoal van VIOS wisten, vertelden de juffen wat
VIOS verder zoal doet, lieten ze een

uniform zien en konden de kinderen ook wat filmpjes van de Show& Marchingband bekijken. Daarna was het tijd om de blokfluiten
in ontvangst te nemen en kennis te
maken met de notenbalk en de eerste noten. Het was direct al een dolle boel. Leuk om te zien hoe snel
de kinderen dingen oppikken en ze
zich, aanvankelijk wat gespannen,
toch al gauw thuis voelden. En opeens was het zomaar acht uur, zat
de eerste les erop en gingen de kinderen met de inmiddels weer teruggekeerde ouder(s) naar huis. Was
het maar vast weer alweer vrijdag...

Bromfiets terug
gevonden
Uithoorn - Op dinsdag 22 augustus om half negen in de avond is
een gestolen bromfiets aangetroffen in de Arthur van Schendellaan.
De brommer bleek in de nacht van
15 op 16 mei te zijn ontvreemd uit
de Roland Horstlaan. De eigenaar is
in kennis gesteld en heeft inmiddels
zijn bromfiets weer thuis.
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Paans Koek steunt Stichting Samen
Sterk voor Kinderen

De Ronde Venen - Afgelopen
week ontvingen bestuursleden Danielle Franken (penningmeester)
en Mirelle Valentijn (secretaris) van
Stichting Samen Sterk voor Kinderen de jaarrekening van de stichting
uit handen van Peter Koek. Naast
de jaarrekening verblijdde Paans
Koek de dames met positief nieuws.
Paans Koek heeft besloten, om de
stichting ook de komende jaren op
deze manier te steunen. Paans Koek
is een lokaal kantoor, dat bewust de
keuze maakt voor maatschappelijk
ondernemen. Zij ondersteunen een
aantal lokale organisaties door middel van sponsering of het verlenen
van diensten. Stichting Samen Sterk
voor Kinderen is er daar nu één van.
Peter Koek voelt zich betrokken bij
de stichting, omdat zijn dochter
heeft deelgenomen aan activiteiten
die de stichting biedt. Hij staat achter het doel van de stichting, kinderen actief te ondersteunen bij het
ontwikkelen van zelfvertrouwen, sociale vaardigheid en weerbaarheid.

Voldoening
“Het geeft bijzonder veel voldoening
dat wij door het verlenen van onze
dienst, het opmaken van de jaarrekening ter waarde van 1500,- euro,
zorgen dat er een groter percentage
van de gelden van de stichting direct terecht komt bij de doelgroep,
kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar.” De stichting
is heel dankbaar met de toezegging
ook de komende jaren op de steun
van Paans Koek te kunnen rekenen.
“Wij willen niet volledig afhankelijk
zijn van steun vanuit de gemeente.
Door de steun die we krijgen vanuit het bedrijfsleven, kunnen stichtingen als de onze bestaan” verteld
Mirelle Valentijn. Er stond natuurlijk
een klein gebaar van dank tegenover. Het team van Paans Koek ontving een grote doos Merci voor bij
de thee & koffie.
Pilot
Afgelopen schooljaar draaide de
pilot ‘groepstrainingen’ van ge-

meente De Ronde Venen die deel
uit maakt van de lokale Educatieve Agenda (LEA). Na een positieve evaluatie en succesvolle resultaten worden vanaf dit schooljaar
de trainingen structureel aangeboden door SSvK, Kwadraad en Weerkrachtig Trainingen. Kijk voor meer
informatie op www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen of
ssvk.nl In september staat het aanbod online. Het eerste contact tussen Paans Koek en Stichting Samen
Sterk voor Kinderen werd gelegd
door De Ronde Veense Uitdaging.
De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke
organisaties, burgerinitiatieven en
het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). Zij stimuleren bedrijven om maatschappelijk
betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee
de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Met het realiseren van matches slaat De Rondeveense Uitdaging bruggen tussen
het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.
De formule is simpel, maar sterk.
Verzoeken van maatschappelijke
organisaties komen binnen bij het
team van De Rondeveense Uitdaging. Al deze aanvragen worden
voorgelegd tijdens de bijeenkomst
van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt
gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

INLOOPBIJEENKOMST
HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid
maandag 11 september 2017 – gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1
Binnenkort start de aanbesteding voor de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding
tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid: HOVASZ. Een belangrijke schakel in het R-net netwerk. Het biedt
reizigers in de toekomst snel, frequent, comfortabel en betrouwbaar openbaar vervoer. Met de aanleg
worden Aalsmeer, de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en Schiphol Logistics Park beter
bereikbaar. Naast de aanleg van de busbaan wordt de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer
compleet opnieuw ingericht. Bovendien komt er ruimte voor nieuwe fiets- en voetpaden.
Om de omgeving te informeren over het project organiseert de provincie Noord-Holland,
in samenwerking met haar partners, een inloopbijeenkomst op maandag 11 september in
het gemeentehuis Aalsmeer. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Uiteraard is
voldoende tijd en ruimte voor het beantwoorden van vragen. Er is een bijeenkomst voor
bedrijven en een voor omwonenden.
Inloopbijeenkomst voor bedrijven
Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Inloopbijeenkomst voor omwonenden
Tijd: 18.30 – 21.00 uur

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.hovasz.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

HOVASZ is een project van de provincie Noord-Holland,
Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer,
Aalsmeer en Uithoorn. De regie voor de uitvoering ligt bij
de provincie Noord-Holland.

Cursusmarkt vrijdag
1 september

Gezellige open dag bij
‘de Paraplu’
Wilnis - Zaterdag 26 augustus organiseerde de Stichting 'Paraplu'
haar jaarlijkse feestelijke Open Dag
in haar eigen gebouw aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Al direct
na het begin om 10.00 uur maakten
een groot aantal bezoekers van de
gelegenheid gebruik om zich te laten informeren door de vele docenten en spelleiders die tijdens het komende activiteitenseizoen een cursus, workshop, activiteit of dagtocht verzorgen. Tot de sluiting om
12.30 uur liepen bezoekers het gebouw binnen en zochten de docent of spelleider van de activiteit
of cursus waarvoor belangstelling
bestaat. Alle aanwezige docenten
en spelleiders waren goed voorbereid en gedocumenteerd om op alle
vragen en opmerkingen in te kunnen gaan. Vragen waren er meer
dan voldoende, voor alle docenten en men vermaakte zich uitstekend onder het genot van een kopje koffie of thee werd vaak over verschillende cursussen informatie gevraagd. Zowel de creatieve cursussen en workshops als de digitale
cursussen, talencursussen stonden
volop in de belangstelling. Vele bezoekers besloten meteen om zich in
te schrijven, hetgeen resulteerde in
vele tientallen nieuwe deelnemers,
zodanig zelfs dat een aantal cur-

sussen en activiteiten al tijdens de
Open Dag vol of bijna vol geboekt
werden.
Deelname
Mogelijkheden voor deelname bestaan er nog voor de volgende activiteiten: Taalcursussen voor beginners en gevorderden (Engels, Italiaans, Spaans beginners). Basiscursus Windows 10, vele creatieve cursussen tekenen, schilderen, aquarelleren, Boetseren, Compassie met
je zelf, Bridgecursus, Aquarel en
Tekenen, Tekenen en Schilderen,
Stem en inprovisatie. Daarnaast zijn
er weer vele nieuwe cursussen en
workshops opgenomen zoals: Schilderen met materie; Mandela tekenen, Fotoboek maken, Digitale camera, Verkeer en Veiligheid, Powertex, Paverpol, De Ronde Venen zijn:
Fitness (slim bewegen voor ouderen); Boetseren met gevoel, Schilderen met papier; Babygebaren.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl, of
afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl.

Cabaretshow bij
startavond de Passage
Mijdrecht - Donderdag 14 september is de startavond van het
Passage seizoen 2017-2018. Samen met de afdelingen Passage De Ronde Venen, Passage
Mijdrecht, Passage Vinkeveen en
Waverveen en Passage Wilnis komen ze bijeen in verenigingsgebouw De Schakel, Dorpsstraat 20
in Wilnis. Het seizoen wordt begonnen met een vrolijke avond
en deze wordt verzorgt door
Froukje en Paul van cabaretgroep
Linquenda uit Amersfoort. Een
show met herinneringen uit het
plakboek van Pauls vader. Waarin op ludieke wijze de verschillen

van toen en nu worden belicht.
Verschillen in maatschappij, de
jeugd, het gezin, het werk en de
saamhorigheid. Paul vertelt over
de tijd waarin hij is opgegroeid
en wat er van hem is terecht gekomen door de mensen om hem
heen. Een interactieve cabaretshow met zang, dans, herinneringen, een lach en een traan.
Aanvangstijd 20.00 uur, de koffie
staat vanaf 19.45 uur klaar. Wilt u
meer weten over Passage? Kijk
op de website Passagevrouwen.
nl. Of neem contact op met een
van de afdelingen van De Ronde
Venen via 0297-261596

De Ronde Venen - Op vrijdag 13
september houdt het Cursusproject
De Ronde Venen weer haar halfjaarlijkse cursusmarkt in De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen, van 19.30
– 21.00 uur. Op de markt kunt u
kennis nemen van het cursusprogramma van najaar 2017, en er zijn
veel docenten aanwezig om u te
vertellen over de cursussen die zij
gaan geven. Er zal maar één toegangsdeur van de Boei open zijn,
nl. die aan de kant van de parkeerplaats. Op verzoek van velen worden ook weer nummertjes uitgereikt bij binnenkomst in De Boei. De
markt is de eerste mogelijkheid om
in te schrijven. Daarna kunt u zich
ook inschrijven via de website http://www.cursusproject.nl/rondevenen.htm op de cursussen die nog
niet zijn volgeboekt op de cursusmarkt. Daar vindt u ook alle informatie en de manier van inschrijven.

Handig
Als u al weet op welke cursus u wilt
inschrijven is het handig om van te
voren het inschrijfformulier van de
website volledig in te vullen, te printen, te ondertekenen en mee te nemen naar de cursusmarkt. Levert u
dat samen met het van de betreffende docent ontvangen machtigingsformulier (wat u dan niet meer
hoeft in te vullen) in bij de inschrijftafel in de hal. Dit machtigingsformulier heeft u dus nog wel nodig, voor iedere cursist een, ook als
u voor 2 (maximaal) personen inschrijft! U kunt ook inschrijven bij
de servicepunten in de gemeente De Ronde Venen. De inschrijvingen na de markt worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Het programma omvat 49 cursussen. We hopen u te mogen verwelkomen op de cursusmarkt.

Donderdag 7 september om 14.00
uur, toegang gratis

Feestelijk seniorenconcert
met o.a. Ronnie Tober
De Ronde Venen - Het Ronde Venen Fonds organiseert opnieuw een
mooi feestelijk concert in de Willisstee voor senioren in De Ronde Venen. Dit jaar op donderdag 7 september. Na het succes van vorig
jaar met Mariska van Kolck wordt
dit jaar een optreden verzorgd door
Ronnie Tober, die zangeres Willeke
D’estell meeneemt. Daan Kruit verzorgt de muzikale omlijsting en zal
de stemming erin brengen. De presentatie van de middag is in de des-

kundige handen van Hans van Veen.
De organisatoren hopen die middag
op ‘een volle bak’: alle 200 stoelen
bezet. Om alle bezoekers voldoende tijd te geven de jassen op te hangen, een kopje koffie of thee te gebruiken en de rollators en rolstoelen op hun plek te zetten, is de zaal
al om 13.00 uur open. Aanvang van
het concert is stipt om 14.00 uur en
de middag duurt tot circa 15.30 uur.
Locatie: Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.

Samen aan de Amstel
Uithoorn - Samen aan de Amstel
is een organisatie die probeert de
sociale verbondenheid te vergroten. Dat doen wij vooral onder het
genot van een maaltijd met elkaar.
Samen aan de Amstel is deze keer
we uitgenodigd bij restaurant Sjiek
aan de Amstel. Maandag 25 september 2017 bent u vanaf 18.00 uur
welkom. Een menu kost deze avond
15.- euro. Opgeven graag via de
website: www.samenaandeamstel.

nl Deze avond zal ook in het teken
staan van een uniek kookboek. Samengesteld door de stichting Samen aan de Amstel, maar door de
inspiratie van amateurkoks, restaurants en sponsoren tot stand gekomen. Door de verkoop van dit receptenboekje kunnen zij mensen
mee laten eten die een samenmaaltijd-eten goed kunnen gebruiken! Een receptenboekje kost 10.euro.

Wees niet machteloos,
leer helpen
Wilnis - Een mes dat uitglijdt tijdens het koken. Een kinderhandje
te dicht bij de BBQ. Die verkeerde
beweging op wintersport. En daarna de twijfel: moet ik hiermee naar
de dokter, de spoedeisende hulp of
kan ik het zelf behandelen? In oktober start EHBO vereniging Wilnis op de woensdagavond met een
nieuwe cursus EHBO met reanimatie en AED. Hier leer je om kleine tot
grotere letsels te behandelen en erger te voorkomen. Van botbreuken
en schaafwonden tot ernstige bloedingen en shock. Natuurlijk leer je
ook reanimeren en een AED te gebruiken. De cursus wordt afgesloten
met een examen.
Praktische informatie
De cursus start in oktober 2017 en
duurt 14 woensdagavonden van
19.30 tot circa 21.30 uur. Al onze
lessen worden gegeven in het gebouw De Schakel, achter de Gereformeerde Kerk in Wilnis. Bij de
kosten van 225,- euro zijn het EHBO

lesboek, alle lesmaterialen en het
examen inbegrepen. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een
deel van) de kosten voor het volgen
van de opleiding voor het diploma
Eerste Hulp.
En daarna
Als lid van onze vereniging houd je
je kennis op peil door vervolglessen.
Hierin oefen je onder begeleiding
om alle mogelijk situaties het hoofd
te bieden. Daardoor zijn wij allemaal
in staat op elk onverwacht moment,
de juiste hulp te bieden. Dat doen
wij ook bij de Feestweek Wilnis, de
avondvierdaagse en het schoolvoetbaltoernooi op het terrein van CSW.
Kom anders kennismaken tijdens
de grote oefening in samenwerking met de brandweer op de eerste maandag van september. Kijk
op onze website (www.ehbowilnis.
nl) voor meer informatie. Weet wat
te doen. Doe mee en schrijf voor
11 september in via info@ehbowilnis.nl.

Bij Shoeby draait alles
om jou
Uithoorn - Maak kennis met
jouw nieuwe personal shopper!
Bij Shoeby draait alles om jou. Je
krijgt persoonlijk advies van jouw
personal shopper om die stoere,
casual of chique outfit te vinden.
Iedere dag staat het team van
Shoeby Uithoorn klaar om jou van
top tot teen te stijlen! Vanaf 1 september zal er een nieuw gezicht
aan het team worden toegevoegd.
Maak kennis met personal shopper Miranda! Miranda vertelt: “Bij
Shoeby Uithoorn staat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel.
We stellen onze klanten centraal
en streven ernaar om van iedere
klant een ware fan te maken. We
hechten veel waarde aan het persoonlijk contact met de klant. We
willen ze verrassen in een omgeving waarin hij of zij zichzelf kan
zijn en waar we samen op zoek
gaan naar de juiste stijl die bij ze

past. Op een prijsbewuste, maar
originele manier geven we een
unieke persoonlijke service.
De ‘liefde’ voor Shoeby
Miranda gaat verder: “Mijn man
Wilfred runt met veel succes
Shoeby Aalsmeer. Na 5 jaar langs
de zijlijn bij hem te hebben meegekeken, krijg ik vanuit Shoeby de mogelijkheid om mijn eigen winkel te runnen. Het plezier waarmee hij klaar staat voor
zijn klanten en de service die ze
verlenen is precies waar Shoeby
voor staat. En op die manier wil ik
samen met het team Shoeby Uithoorn een groot succes van maken. Kom snel eens langs in de
winkel, de koffie staat voor jou
klaar! De eerste 25 kopende klanten op vrijdag en zaterdag ontvangen in mijn eerste week een
leuke goodiebag!
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Programma Kwakelse Kermis
2 september tot en met 5 september

Heel De Kwakel kijkt alweer uit naar de diverse festiviteiten van De Kwakelse kermis. Dit jaar rijdt de 65e kermisoptocht en dit wordt gevierd met een kermisontbijt
voor de deelnemers en met een defilé.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER

De kermis op het Evenemententerrein start met een après ski party! Kom in je
mooiste Tiroler outfit en maak kans om 10 consumptiebonnen te winnen van
het Feestcomité.

ZONDAG 3 SEPTEMBER

Vanaf 12.30 uur worden alle kinderen (al dan niet met hun versierde kar, skelter
of fiets) verwacht op het plein bij het Dorpshuis. Daar zal een jury iedereen in
de juiste categorie beoordelen, waarbij vooral de eigen inbreng zwaar meetelt.
Om 13.30 uur gaat de kinderoptocht van start, voorafgegaan door Steelband
Tavenu. Na de ronde door De Kwakel zal de stoet bij de tent eindigen. Om
15.15 uur is de prijsuitreiking van de kinderoptocht én van de raadprijs van het
carbidschieten op zondag 6 augustus jl tijdens het Polderfeest. De kinderoptocht is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot 16 jaar.
Het programma op het Feestterrein gaat verder met een optreden van met
“wie o wie, staat dit jaar achter het hek”.
Dit jaar is er wederom een kermisborrel van 19.00 uur tot 21.00 uur in de tent.
De entree is 10,-, na 21.00 uur is de drank voor eigen kosten. Tijdens de kermisborrel kun je onder het genot van een drankje en een hapje genieten van
Canvas! Rockin’ Hoempa, dit wordt natuurlijk een feest met een hoofdletter ‘V’.

MAANDAGMIDDAG 4 SEPTEMBER

Van 15.30 uur tot 18.00 uur is de euromiddag op de kermis. De meeste attracties kosten maar één euro, zodat je misschien een rondje extra in de draaimolen kan maken.

MAANDAGAVOND 4 SEPTEMBER

Wie wil zich laten kronen tot sterkste heren- en damesteam van De Kwakel?
Op maandagavond gaat zich een nieuw spektakel in De Kwakel openbaren.
Voor dit nieuwe evenement TREK’M ERIN 2017 verkassen we naar het Feestterrein waar een nieuwe vorm van krachtmeting gaat plaatsvinden.
Na TREK’M ERIN start het feestprogramma in de feesttent. Ashley heeft voor
maandagavond het bekendste Nederlandse amusementsprogramma ‘Ter land
Ter zee en in Lucht’ naar De Kwakel gehaald.
De avond wordt begeleid door Dik en Gezellig en Friends.

DINSDAG 5 SEPTEMBER

Niet meer weg te denken is de grote optocht op dinsdag, die dit jaar voor de
65e keer de Kwakelse Kermis zal afsluiten. Veel oud deelnemers zijn dan ook
al weken in de weer om nog eenmaal mee te doen aan deze geweldige gebeurtenis.
Tussen 7.30 en 8.30 uur beginnen alle deelnemers met een heerlijk ontbijt in
het dorp. En met deze goede ondergrond start om 9.15 uur de optocht met een
defilé langs de tribunes die het Feestcomité speciaal voor de jubileumeditie
heeft neergezet. De overdekte en gratis toegankelijke tribunes worden deels
vrijgehouden voor genodigden, waaronder deelnemers uit de jaren 1952 t/m
1971. Na de parade, waarbij iedere kar één minuut krijgt om het publiek te
overtuigen om op hem te stemmen, trekt de stoet verder door De Kwakel om
op de Drechtdijk te eindigen. Daarna gaat iedereen naar de tent, waar om ±
17.00 uur de prijsuitreiking van de 65e optocht plaatsvindt.

Het Feestcomité en Penelope Events en Catering
wenst iedereen een gezellige Kermis toe.
Voor meer informatie voor het kermisweekend:
www.penolopeevents.nl of de Facebook
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De Vinken start met
aanwinst Lieke Melchers

Eén, twee en drie voor UWTC
Uithoorn - Dit weekend stond er op
alle treden van het podium wel een
UWTC-er. Mike Derogee reed zaterdag 26 augustus een jeugdwedstrijd
in Maassluis. Tijdens de koers van
cat 5 helaas een grote valpartij. De
koers werd stilgelegd en er werden
diverse renners in een ambulance behandeld. Na ongeveer 45 minuten werd de wedstrijd weer hervat voor de laatste kilometers. In een
lange eindsprint werd Mike nipt verslagen, maar toch een mooie tweede plaats. Hopelijk zien we de gevallen renners weer snel terug bij de
wedstrijden.
Omnium van Kampen
Trainingslid Lorena Wiebes reed op
zaterdag een omnium in Kampen.
Zij werd tweede bij de tijdrit over
4.8 km en Lorena won het criterium over 50 km. Hiermee pakte zij de
winst bij de junioren dames.
Pijl van Heerlerheide
In Limburg stond weer een mooi
klimcriterium op het programma,
de pijl van Heerlerheide. Onze amateurs Niels Ruijter en Bart de Veer
houden wel van een beetje klimmen
tijdens de koers en waren dus zondag naar Limburg afgereisd. Rond
16 uur werden zij weggeschoten

voor 60 km koers. Dit jaar een iets
ander rondje ivm een opgebroken
weg. Meer bochten, korte sprinten
bergop, weinig tijd voor herstel en
het warme weer maakte het een behoorlijke uitputtingsslag. De winnaar was echt een maatje te groot
voor de rest van het veld en maakte er een mooie solo van. Hierachter
nog een eenling en dan Niels in een
groepje van drie renners. Bart zat in
het peloton, dan steeds kleiner was
geworden. Niels sleepte er een verdiende derde plaats uit en Bart finishte als 16e.
WK handbiken
Komende week wordt het een spannende week voor onze handbikers
Tim de Vries (H5) en Jetze Plat (H4).
Zij rijden het WK in Zuid-Afrika.
In Pietermaritzburg wordt op donderdag 31 augustus de tijdrit verreden. En op zaterdag 2 september
staat de wegwedstrijd op het programma. Zowel Tim als Jetze waren dit seizoen oppermachtig in hun
klasse, Jetze won al zes Wereldbekerwedstrijden en Tim vijf. UWTC
wenst beide leden veel succes! Je
kunt alle handbikewedstrijden volgen via een van de livestreamzenders: www.streamit360.tv, www.cyclingsa.com, www.uci.ch.

Kwintettentoernooi Boule
Union Thamen
De Kwakel - Onder welhaast Franse
omstandigheden, zon en een idyllische accommodatie, werd het tweede kwintettentoernooi gespeeld. Bij
dit toernooi nemen teams van vijf
spelers deel. De samenstelling van
de teams werd door de wedstrijdleiding geregeld om zo gelijkwaardig
mogelijke teams te maken.
Met vier teams werd een halve competitie gespeeld, dus drie speelronden. In elke speelronde speelt een
team een triplettepartij (drie tegen
drie) en een doublettepartij (twee
tegen twee). De samenstelling van
de doubletten en tripletten is in elke speelronde anders. Een overwinning van het triplette levert drie
wedstrijdpunten op en van een doublette twee wedstrijdpunten. Aan
het einde van het toernooi wordt
een eindstand opgemaakt op basis van het aantal wedstrijdpunten,
gewonnen partijen en zo nodig het
puntensaldo.
Deelnemers
De twintig deelnemers konden voor
zon of schaduw kiezen. De accom-

modatie van Boule Union Thamen
ligt beschut en de eikenbomen geven voldoende schaduw. Bij dit toernooi staat plezier voorop.
De prijzen zijn voor alle teams hetzelfde, een uitgebreid bittergarnituur, wat natuurlijk onder het genot
van een drankje op het terras genuttigd werd. Voor de toernooiwinnaar was er nog een prijs, namelijk
een “gouden” medaille en een beker. Nou een beker. Bekertje is een
beter woord voor de onderscheiding. Het is de komende maand
rustig met activiteiten bij Boule Union Thamen. Geen toernooien, maar
alleen de clubavonden en woensdagmiddag. Op 30 september begint de Nationale Petanque Competitie, waar drie teams van Boule Union Thamen in uitkomen. Het tweede
en derde team spelen dan tegen elkaar op de thuisaccommodatie aan
de Vuurlijn. Het eerste team speelt
in Amstelveen (Broersepark).
Voor meer informatie kunt u de
website www.buthamen.nl raadplegen of contact opnemen met Henk
van Rekum, 06012390091.

Finale Zomerbridge nadert

Eerste Cor Scholte Trofee
voor Bar Adelhof
De Ronde Venen – Afgelopen
week werd er voor de eerste keer
gespeeld om de Cor Scholte Trofee.
De eerste partij was die tussen Ed
van de Schaft (Ba3) en Eric Verlaan
(Ba1). Edwin startte goed en daar
bleef Eric wat bij achter. Gedurende de partij kwam Eric beter in zijn
spel en zo werd het weer een spannend slot. Hierin lieten beide spelers
kansen op de winst liggen maar Eric
trok toch aan het langste eind. Daar
was het de beurt aan Anne Beeker (Ba1) en Arie Engel (Ba3). Arie
speelde, zowel in de aanval als in
de verdediging een hele sterke partij en gaf Anne eigenlijk geen kans
om in de wedstrijd te komen en won
de partij ruim.
Wisselend
Daarna waren Stefan Vos (Ba3) en
Richard van Kolck (Ba1) aan de
beurt. Een wisselende partij waarin beide spelers mooie series maakten maar ook de nodige kansen lieten liggen. Stroefheid aan het begin van het seizoen misschien?
Beide spelers kwamen allebei ook
heel dicht bij de eindstreep maar

ook daar lieten zij beide weer kansen op de winst liggen. Stefan was
toch degene die de laatste carambole als eerste maakte en daarmee
de winst binnensleepte. Door tweemaal winst en een klein verlies had,
voor het begin van de partij tussen
Richard Schreurs (Ba1) en Pim de
Jager (Ba3), Bar Adelhof al 7 punten
voorsprong, voor Richard het teken
dat hij zelfs flink gas moest geven
en niet veel weg mocht geven. Dat
lukt helaas voor Bar Adelhof 1 niet.
Pim
Pim bleef keurig zijn caramboles
maken en was al snel het punt voorbij dat de wedstrijdwinst Bar Adelhof 3 niet meer kon ontgaan. Richard kwam naar het einde van de
partij nog wel op stoom maar dat
was eigenlijk te laat en Pim pakte
ook nog de winst in de partij. Einduitslag Bar Adelhof 1- Bar Adelhof
3 34-45 en daarmee is Bar Adelhof 3 de eerste winnaar van de Cor
Scholte trofee. De bijbehorende beker werd ter plekke uitgereikt door
de voorzitter van de Biljartfederatie,
Piet Best.

Uithoorn - De twaalfde avond zomerbridge werd in de A- lijn een
succes voor Geke Ludwig & Margo Zuidema, die zich met 59,78%
net iets sterker toonden dan Johan Le Febre & Wim Slijkoord die op
59,06% eindigden. Plaats drie was
weggelegd voor Kitty van Beem &
Janny Streng-Korver met 56,18% en
Hannie & Hein van der Aat volgden
met 54,76% als vierde paar. De top
van de in totaal veertien paren werd
afgesloten door Agnes Kroes & Gerda Ruygrok met 53,89%. In de B- lijn
werden Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman, voor de eerste
keer deze zomer, eerste met 60,76%.
Hierdoor zijn ze de laatste avond
echter wel veroordeeld tot de A- lijn
werd hun terstond te verstaan gegeven! Op twee eindigden keurig
Marja van Holst Pellekaan & An van
Schaick met 57,29% en deelden zo
ook in de wijn. Heleen & Mees van
der Roest hadden kennelijk besloten dat het nu maar eens uit moest
zijn met die lage scores en voegden
de daad bij het woord door derde te
worden met 54,86%. Ria Verkerk &
John van Diemen zaten ze met hun
54,51% dicht op de hielen en ook
paar nummer vijf, An van der Poel

& Adrie Voorn, bleven met 53,47% in
de buurt.
C lijn
De C- lijn werd een prooi voor Jannie
Aarsman & Joke de Wit met te gelijk de hoogste score van de avond
van 64,58%, bravo! Irene Hassink &
Henriëtte Omtzigt bereikten ook een
uitstekend resultaat door op 61,25%
te eindigen en dus ook een greep in
de prijzenpot mochten doen. Alice
Oosterling & Elly Siep werden knap
derde met 59,17%, voor Marianne
& Huub Kamp die op 56,67% uitkwamen. De Tini’s Lotgerink & Geling legden met 55,83% beslag op
plek vijf en bleven zo Rob Bakker
& Joke Morren, die op 52,92% kwamen, nu nog voor, maar die komen
er aan toch? Op woensdagavond
30 augustus volgt de laatste avond
van het Zomerbridge 2017. Wilt u
nog een keer de zomersfeer proeven voordat de barre winter toeslaat, schrijf dan in via gerdaschavemaker@live.nl, of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal van Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. De aanvang is
om 19.45 uur en de kosten zijn 6,euro per paar.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde K.V. De Vinken een oefendriekamp tegen K.V. Triade (uit
Nieuwpoort) en K.V. Tiel als voorbereiding op de nieuwe veldcompetitie. De Vinkenspeelt komend
seizoen in de derde klasse van het
KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond), in poule 3G, dit seizoen wederom onder de bezielende leiding van clubicoon Dirk van
der Vliet.
Ook de beide tegenstanders van afgelopen zaterdag acteren in de derde klasse. Dat bleek ook wel uit de
uitslagen. De Vinken won met één
doelpunt verschil van Triade en liet
Tiel’72 met één doelpunt meer voorgaan. “We moeten nog wat werken
aan de scherpte. Juist bij spelhervattingen zijn we niet alert genoeg.
Maar ik heb vandaag veel leuke dingen gezien, mooie doelpunten en

goede verdedigende acties”, aldus
coach Dirk van der Vliet.
Competitiestart
Zaterdag 2 september start de
veldkorfbalcompetitie van het seizoen 2017-2018. Voor De Vinken
is dit met een thuiswedstrijd tegen
het Rijnsburgse Madjoe. De definitieve selectie van De Vinken 1 bestaat dit seizoen uit de dames Lieke Melchers (oorspronkelijk van
Weidevogels, Bleiswijk), Roosmarijn
Mooij, Annick Stokhof (aanvoerster)
en Dorien Verbruggen. Het herenkwartet wordt gevormd door Kelvin Hoogeboom (terug na een jaar
blessureleed), Gideon Leeflang, Jerom Stokhof en Rutger Woud. Zaterdag 2 september speelt De Vinken
om 15.30 uur thuis op sportpark De
Molmhoek tegen Madjoe uit Rijnsburg.

Het Uur van Uithoorn

Uithoorn – Een uniek evenement,
dat op sportcomplex de Randhoorn
door AKU gehouden wordt. Niet
proberen een zo snel mogelijke tijd
te lopen, maar in 60 minuten zoveel
mogelijk meters af zien te leggen is
de uitdaging. Hoeveel meters denk
jij te gaan lopen? Iedereen die van
de hardloopsport houdt kan er ook
aan meedoen. Het parkoers is uitgezet op de wielerbaan van UWTC, die
voor deze gelegenheid van hen mogen gebruiken, en hen daarvoor erkentelijk zijn.
De wielerbaan is 1161 meter lang,
dat maakt het bijhouden hoeveel
meters je gelopen hebt niet eenvoudig, maar daar hebben we vrijwilligers voor die het aantal ronden dat
je gelopen hebt bijhouden en bovendien zorgen dat als de klok exact
60 minuten verder is, de meters van
de ronde waarin je bezig bent zullen noteren. Het Uur van Uithoorn

maakt onderdeel uit van het Auto
Berkelaar Zomeravond circuit 2017.
Dat begon eind juni met de 3 en 5
km loop, vervolgens op 3 augustus
de Kooyman Polderloop en dus nu
afsluitend met deze loop. Er is geen
prijs voor degene die het meeste
meters afgelegd heeft, maar wel een
plantje voor alle deelnemers, aangeboden door Kwekerij F.N. Kempen.
Bovendien krijgen de deelnemers
een blijvende herinnering die aan
alle 3 de lopen mee gedaan hebben.
De start is om 19.30 uur, en (na-)
inschrijving kan vanaf 18.30 uur in
het Klokhuis, het klubgebouw van
AKU. Deelname kosten zijn 2,50 euro. Aanmelden kan door een mailtje
te sturen naar: rene.noorbergen@
gmail.com
Er is gelegenheid om te douchen en
om te kleden. AKU heeft 2 kleedkamers die in het gebouw van de vv
Legmeervogels zijn.

Badminton seizoen begint weer
Mijdrecht - Donderdag 31 augustus begint het badminton seizoen weer bij badminton vereniging
Veenshuttle in sporthal De Phoenix.
Een mooi seizoen, want de vereniging bestaat in april 2018 al weer 40
jaar. En dit zal niet ongemerkt voorbijgaan. Met 3 senioren teams en
twee jeugd teams gaan we de competitie weer in
Door dit aantal teams hebben we
tevens een extra speel mogelijkheid
gepland op de maandagavond. De
recreanten spelen vooral op de don-

derdagochtend en avond. De jeugd
training is ook op donderdagavond
vanaf 18.30 uur.
De senioren kunnen ‘s morgens
van 9.30 tot 12.00 uur spelen en
‘s avonds van 19.30 tot maar liefst
23.00 uur.
Met de uitbreiding van banen op de
maandagavond van 19.00 tot 22.00
uur kunnen we zeker een aantal
nieuwe leden gebruiken. Kom rustig binnen lopen en sla een shuttle
mee. Je kunt 3 keer meedoen voordat je beslist om lid te worden.

Wederom succesvolle Dorpsloop Wilnis
De Ronde Venen - De vierde
dorpsloop van Wilnis, georganiseerd
door atletiekvereniging de Veenlopers, ging met een kinderloop,
een 5 km en een 10 km van start.
Dat dit sportieve onderdeel van het
Wilnis festival in populariteit toeneemt, is te zien aan het groeiend
aantal deelnemers. Uit maar liefst
42 plaatsen, van Rotterdam tot Almere en van Amersfoort tot Oegstgeest hadden 200 lopers zich aangemeld. Allereerst konden de kinderen om 18:15 laten zien hoe snel
zij het zware parcours van 1200 meter konden afleggen. Dit jaar ging
Maxwel Bayer uit Huizen met de eer
strijken door als eerste in 4:27 over
de finish te komen. Op de voet gevolgd door Stan uit Mijdrecht in 4:41
en als derde kwam Mylan Peek uit
Wilnis over de streep in 5:05.
5 kilometer
Om 18:45 ging de 5 kilometer van
start, na de lastige klim over het viaduct volgde de Ringdijk en vervolgens gingen de lopers op weg
naar de Ir. Enschedeweg om via
de Dorpsstraat het keerpunt op de
Wilnisse Zuwe te bereiken. Vanaf hier werd dezelfde route terug
naar de finish gevolgd. Dit jaar ging
de eerste prijs bij de dames naar
Ann Schoot Uiterkamp uit Utrecht,

in een prachtige tijd van 20:13. Op
ruim een minuut kwam Cris Nagtegaal uit Wilnis als tweede over de
streep in 21:44. Als derde finishte de
altijd goed lopende Lydia Korrel uit
Ouderkerk a/d Amstel in 22:01. Bij
de heren ging de eerste plaats naar
de zeer snelle Jop Teepen eveneens
uit Utrecht in een tijd van 16:58 (gemiddeld 17.6 km/uur!), de tweede plaats was voor Norbert Vos uit
Badhoevedorp in een knappe 17:15
en de 17:51 van Lukasz Rozansky uit
Alpen aan de Rijn was goed voor de
derde plaats.

10 kilometer
Het startschot voor de 10 km klonk
om 19:30. Zij volgden het parcours
van de 5 km met een uitbreiding
naar de Bovendijk om iets voor het
golfterrein het keerpunt te bereiken. Dankzij de doorbrekende zon
en de fantastische omstandigheden kwam de eerste dame, Alieke Hoogenboom uit Roelofsarendsveen, reeds na 40:53 alweer over de
finish. De plekken 2 en 3 waren voor
de Sylvia van ’t Schip uit Amsterdam
en voor onze eigen Kelly Kentrop uit
Wilnis in achtereenvolgens 45:19 en

47:36. Bij de heren was de snelste
tijd voor de uit Gouda afkomstige
Frank Schotman in 34:46, de tweede stek ging naar Joey Hendriks
uit Hoofddorp in 34:56 en als laatste mocht Ruud Hadders uit Amsterdam in 35:27 het podium beklimmen. De extra prijzen voor de
snelste deelnemers uit Wilnis gingen dit jaar bij de dames naar Cris
Nagtegaal (5 km, 21:44) en naar Lia
Rademakers (10 km, 52:38). Bij de
heren was deze eer op de 5 km voor
Nijls de Haan in 20:39 en op de 10
km voor Sebastiaan Lem in 45:11
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Martin van Es en Abe van Nieuwkerk in
gesprek over het nieuwe Argon
aangetrokken. Maar de zorgen om
de spelers bleven en gaande weg
bleek dat sterkhouders Floris Mulder, Wilco Krimp, Jesse van Nieuwkerk, Ian van Otterloo, Jesse Stange en in latere fase Jasper Werkhoven en Wouter Winters zouden vertrekken. Vele uren werk zijn er in
gaan zitten voor het duo uit de TC.
Na afloop van hun dagelijkse werkzaamheden, in de avond uren en in
de weekenden werden er contacten
gelegd met spelers. Geen geld hadden zij te bieden, wel een fantastisch podium bij een club met naam
en historie. Er werd gezocht, gebeld,
gesprekken gevoerd, onderhandelt
en contact onderhouden met de in
Marokko verblijvende Ouaali en het
lukte de TC om uiteindelijk in juni weer een volwaardige kwalitatief
sterke selectie te verkrijgen.

Mijdrecht - Het nieuwe hoofdklasse seizoen staat voor Argon weer te
beginnen en de in afgelopen zomer
is er hard gewerkt om de selectie
startklaar te krijgen. Vanaf half juli zijn de spelers al in training en een
flink aantal oefenwedstrijden zit er
op. Maar de grootste voorbereiding
heeft zich eigenlijk toch wel afgespeeld in de 2e helft van het afgelopen seizoen. Argon kreeg te maken
met het vertrek van de succesvolle
trainer Patrick Loenen en daarnaast
heeft een aanzienlijk aantal spelers
zich bij Argon in de kijker gespeeld
en om uiteenlopende redenen voor
een voetballoopbaan elders gekozen. Het verlies van een toptrainer
en 17 hoofdklasse waardige spelers
moest opgevangen worden. Een gigantische klus, met de nodige tijdsdruk en met zeer beperkte middelen. Maar voor het TC tandem Martin van Es en Abe van Nieuwkerk
een uitdaging om van te smullen.
Twee voetbal liefhebbers puur sang,
beiden met een lang Argon verleden en al 4 jaar succesvol samenwerkend in de Technische Commissie. In seizoen 2013 – 2014 stapten
zij erin en ook toen was de opdracht
niet eenvoudig. Argon zondag 1
was gestopt en de zaterdag 1 moest
nieuw leven ingeblazen worden. Het
doel werd om de overgebleven zondag selectie, de zaterdagselectie en
de selectie waardige A junioren bij
elkaar te brengen. Patrick Loenen
werd als hoofdtrainer aangesteld.
Goede keus
Het bleek een goede keus, want
het 1e seizoen in de 2e klasse was
hoopvol verlopen. Promotie kon met
de jonge selectie en de vele blessures nog niet worden behaald, maar
de potentie van het samengestelde
team was groot. Het 2e jaar drong
Argon wel door naar die 1e klasse.
Promotie werd behaald via een zware nacompetitie en de selectie was
inmiddels gerijpt. Klaar voor het gro-

tere werk. Met veel voldoening kijkt
van Nieuwkerk op deze periode terug. Met van Es werkte hij achter de
schermen in samenwerking met het
bestuur, doordacht aan een uitvoerbaar beleidsplan. Bepalend zijn in
de 1e klasse, dat was het uitgangspunt vervolgt hij, maar het moest
zonder financiële beloning voor
spelers gerealiseerd worden. Faciliteiten om het voetbal heen en aanvoer vanuit de jeugdopleiding moest
dus geoptimaliseerd worden vertelt
van Es en hij vervolgt, trainingskleding, trainingskampen, het instellen
van een spelersraad, contributieverlichting en vooral praten met de
spelers. Ze werden gemotiveerd om
als jonge beloftevolle groep bij elkaar te blijven en zich onder trainer
Loenen verder te ontwikkelen. Het
effect was groter dan kon worden
verwacht. De groep bleef bij elkaar
en er werd in het 1e jaar met een
voortreffelijk kampioenschap directe promotie naar de Hoofdklasse
behaald. Een fantastische moment
blikt van Nieuwkerk terug.
Blijdschap
Het vertoonde spel, de spanning
van die finale in s’Gravezande, de
blijdschap na afloop op het veld,
enorm ! Van Es hoort het aan en met
een veel betekenende glimlach zegt
hij; onvergetelijk ! Maar in januari
2017 moesten de krachten opnieuw
gebundeld worden. Loenen vertrok. Hij was vele jaren de bindende kracht geweest in een mooie samenwerking met de TC. De hoofdklasse bleek het afgelopen seizoen
een sterke competitie en niet eenvoudig om erin te blijven, maar de
oefenmeester van Argon heeft het
met een middenmoot positie voortreffelijk gedaan en het maximale uit
zijn spelers behaalt. Het belangrijkste was dus om eerst de trainerspositie in te vullen vertelt van Es en na
gesprekken met de spelers en het
bestuur werd trainer Simon Ouaali

Knap staaltje
Een knap staaltje werk, want ook
Gerad Aafjes, de ex prof met een Argon verleden en oa. Justin Sporkslede, Mathijs Koenradi, Patrick Lokken, Stefan tichelaar en Soner Gedik met eveneens een Argon verleden, keerden weer terug en ervaren
jongens als Dennis Filipo, Lorenzo Zorn en Romero Antonioli konden worden behouden. Inmiddels
bestaat de selectie uit 24 spelers,
waarvan 3 keepers. 7 zijn er afkomstig uit de selectie van afgelopen
seizoen, 3 stromen door uit de Aselectie en 14 komen er van buitenaf. In totaliteit bevat Argon 1 dan 14
spelers die uit eigen jeugd afkomstig zijn en daar mogen we oprecht
trots op zijn. Daarnaast gaan de vertrekkers allemaal met een goed Argon gevoel weg en dat is ook belangrijk benadrukt van Nieuwkerk.
Zij houden een warm gevoel bij Argon en kunnen over een aantal jaren zo maar weer terugkeren. Met
deze groep hebben we een hoofdklassewaardige selectie neergezet
legt van Es uit. Het team zal uiteraard naar elkaar toe moeten groeien maar er zit een goede kop op de
nieuwkomers, de ploeg heeft genoeg kwaliteit en ervaring en de
selectie is in de breedte beter geworden. Aanvullende faciliteiten zoals de mogelijkheid om 3x per week
te trainen, video analyse en analyse van aankomende tegenstanders zullen bovendien worden ingezet om de wedstrijdvoorbereiding
te optimaliseren. Abe en Martin, ze
zullen het allebei gaan missen; het
praten over voetbal, de goede band
en de gesprekken met de spelers.
Want na afronding van hun scouting
en transferwerk hebben zij het TC
stokje overgedragen aan de betrokken veldvoetbal bestuurders Bert
Schepers en Ton Liemburg. De basis is gelegd en de selectie is gereed
gemaakt voor trainer Simon Ouaali
om het succesverhaal van zijn voorganger Loenen voort te zetten en er
een mooi Argon jaar van te maken.
Te beginnen aanstaande zaterdag in
de uitwedstrijd tegen Achillesveen.
Foto: sportinbeeld.com

Hoog bezoek verwacht bij Kermisoptocht
De Kwakel - Op dinsdag 5 september gaat de 65e kermisoptocht
van start in De Kwakel. Het Feestcomité heeft voor deze jubileum
editie erg haar best gedaan om er
een bijzondere optocht van te maken. Op het centrum van De Kwakel zullen de deelnemers starten
met een gezamenlijk kermisontbijt, daarna gaat om 9.15 uur de
65e optocht van start. De praalwagens starten met een defilé bij de
tribunes die op het centrum worden opgesteld. Een deel van de tribunes is voor iedereen toegankelijk, maar er is ook een VIP tribune
voor genodigden. Deze genodigden bestaan uit deelnemers van

het eerste uur (jaren ’50 en ’60),
en anderen die in de loop der jaren veel voor de optocht hebben
betekend. Deze VIP’s worden door
het Feestcomité voorzien van een
hapje en een drankje.
Jubileum
Het 65-jarig jubileum is niet onopgemerkt gebleven bij de Gemeente Uithoorn en er is vernomen dat
de Burgemeester van de Gemeente Uithoorn deze optocht zal bezoeken en wellicht een delegatie van het Oranjefonds dat sociale initiatieven zoals dit evenement
in De Kwakel een warm hart toedraagt.

Venen benadrukt de urgentie van de
campagne: “Nu is het moment om
alle protesten te bundelen en een
vuist te maken. Niet alleen voorzien
de huidige plannen in 100.000 extra vluchten in 2025, de kans is bovendien groot dat die extra vliegbewegingen vooral boven het Groene
Hart en boven het oostelijk deel van
Nederland gaan plaatsvinden. Het
is tijd voor een brede maatschappelijke discussie over Schiphol en die
starten we met deze campagne.”

Koptelefoons op in strijd
tegen vliegtuiglawaai
Regio - Met het opzetten van koptelefoons hebben wethouders van
gemeenten in het Groene Hart vandaag het startsein gegeven voor de
campagne ‘Geef stilte een stem’.
Op het Reghthuysplein in Nieuwkoop tekenden zij als eersten de petitie op www.ikstemvoorstilte.nl, het

campagneplatform waar inwoners,
ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers vanaf vandaag hun
stem kunnen laten horen. De Groene Hart gemeenten maken zich grote zorgen over de plannen voor verdere groei van Schiphol. Ook wethouder Moolenburgh van De Ronde

cursus start op de Amstel om de basis vaardigheden te leren die nodig
zijn voor stromend water. Zo wordt
een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend. Een les
wordt geweid aan de theorie van het
wildwatervaren zodat deelnemers
goed voorbereid de rivier opgaan.
Tijdens de cursus wordt er ook uitgeweken naar stromend water in
Duitsland. De cursus wordt eind oktober afgesloten met een weekend
in de Ardennen waar op wildwater
wordt gevaren. Om deel te nemen
aan deze cursus is geen kano er-

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 24 augustus
werd de eerste klaverjasavond van
het nieuwe seizoen in de Schutse
gehouden. Deze avond waren er 44
liefhebbers die om de prijzen gingen
strijden. Winnaar werd deze avond
Richard van den Bergh met 7036
punten terwijl Jozef Lebesque met
6892 punten en Corrie Compier met

6785 punten de tweede en derde
prijs in de wacht wisten te slepen. Al
met al geen hoge scores deze keer.
De algehele winnares van vorig seizoen begon dit jaar bar slecht. Met
5083 punten won Corrie Smit namelijk de poedelprijs. De marsenprijs,
een boeket bloemen van DUOplant,
werd gewonnen door Jozef Lebes-

varing vereist. Wel moeten deelnemers goed kunnen zwemmen. Boot
en peddel kunnen van de vereniging
worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 14, er zijn nog
enkele plekken beschikbaar. De begeleiding wordt verzorgd door goed
opgeleide instructeurs van MdR. De
cursus start as zaterdag 2 september en duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdag ochtend van
9:15 tot 10:30 uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar
secretaris@mdr.nu Meer informatie
kunt u vinden op www.mdr.nu

que, Ria Smit, Fred Witsel en Willie v.d. Hilst. De kadobonnen, te besteden bij DUOplant, gingen in deze categorie naar Douwe Douwstra,
Hans Heere, Louis Franken en Johan Zeldenthuis terwijl een fles wijn
naar Herman de Jong en Jan de
Kuijer ging. De eerstvolgende kaartavond wordt gehouden op donderdag 31 augustus in de Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang
20.00 uur

Online petitie
Vanaf nu is iedereen die zich zorgen maakt over toenemende geluidsoverlast en milieuvervuiling
door vliegverkeer van harte uitgenodigd om ook zijn stem voor stilte
uit te brengen. Inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers in het Groene Hart én daarbuiten kunnen daarvoor terecht op
www.ikstemvoorstilte.nl. De campagne is ook te volgen op Facebook:
facebook.com/geefstilteeenstem en
twitter.com/stemstilte.

EHBO-cursus?
Doen!

Kanovereniging Michiel de Ruyter
organiseert wildwater cursus
Uithoorn - Een van de unieke kenmerken van wildwater kanoën is
dat volwassenen en kinderen (vanaf 11 jaar) dit even goed kunnen. De
snelheid die gevaren wordt, wordt
in belangrijke mate bepaald door
de stroming van de rivier, zodat kinderen en volwassenen in het zelfde
tempo de rivier afzakken. Vanuit dit
gegeven organiseert MdR een unieke kayak cursus die een spannende
ervaring is voor een brede leeftijdsgroep. Deze cursus is een prachtige gelegenheid voor ouders en kind
om op gelijk niveau te sporten. De

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zijn beschermpaar
van het Oranjefonds en de organisatie hoopt dat zij misschien deel
uit maken van de delegatie. Zeker
is in ieder geval dat aanwezig zijn:
Barack Obama, Donald Trump, Angela Merkel, de Paus en ook Vladimir Poetin. Een groep enthousiaste mensen maakt het al 65 jaar
mogelijk dat er een optocht wordt
gehouden in De Kwakel. Wellicht
dat een paar organisatoren van
het eerste uur deze dag door de
hoogwaardigheidsbekleders in het
zonnetje worden gezet of zelfs een
onderscheiding zullen ontvangen.

EK Kanopolo in SaintOmer, Frankrijk
Uithoorn - Zaterdag de derde
speeldag van het EK kanopolo is
een teleurstelling gebleken voor
Oranje. De Heren verloren verrassend met 2-1 van Groot-Brittannië. Er moest vervolgens gewonnen
worden van wereldkampioen Italië.
In een heuse kraker werd het uiteindelijk 4-3 voor de Italianen. Oranje had nog even hoop op Zwitserland, als die van de Britten zouden
winnen met max 2 doelpunten verschil dan zou Oranje op doelsaldo doorgaan. Helaas viel het kwartje de andere kant op. De Zwitsers
wonnen met 7-4 van GB en plaatsen
zich daardoor voor de halve finales
op basis van het aantal doelpunten
‘voor’. De Heren sloten zondag het
EK kanopolo af met een mooie pot
tegen Denemarken. 7-3 winst, hierdoor zijn ze 5e van Europa geworden.
Dames
Ook bij de Dames teleurstelling
troef. Na op zaterdag ruim van
Duitsland te hebben verloren (40), werd de cruciale wedstrijd tegen
Zwitserland ook nipt verloren (5-4).

Voor de Oranje dames een enorme
teleurstelling na het zo goed verlopen WK van vorig jaar toen een halve finale plaats werd behaald. De
dames hebben het toernooi afgesloten met een matige 6e plaats.
Junioren
Bij de junioren speelde Oranje goed.
In de Heren Onder 21 klasse moest
Oranje echter in de kwartfinales zijn
meerdere erkennen in Groot-Brittannië. De wereldkampioen won
ruim van onze junioren (6-2). Oranje won vervolgens wel de kraker om
de 7e plaats tegen Polen met 5-3 en
lieten daarmee onder andere grote landen als Spanje en Denemarken achter zich. Een knappe prestatie van dit nog jonge team! Ook
de Dames Onder 21 speelde uitstekend vandaag. De Britten waren
in de ochtend nog een klein matje te groot (6-3). Maar later op de
dag werd de wedstrijd om de vijfde plaats wel knap met 6-5 gewonnen van Spanje! De vijfde plaats van
dit talentvolle team mag gerust een
lichtpuntje op een verder donker
kanopolo EK worden genoemd.

Uithoorn - Er zakt iemand in elkaar of er gebeurt een ongeluk, en
je weet niet wat je wel of niet kunt of
mag doen? Dat is frustrerend! Leer
wat je kunt doen op zo'n moment.
Als je je EHBOdiploma hebt sta je
een stuk zekerder in je schoenen. Bij
EHBO-vereniging Camillus in Uithoorn begint er op maandag 25 september weer een basiscursus EHBO.
Inclusief reanimatie, AED-bediening
en kinder-EHBO. Het zijn 12 lessen
van 20.00 – 22.00 uur op maandagavond in Het Buurtnest. De kosten
bedragen 190,- euro. Bel voor informatie naar Chris (06-11155899) of
Aernoud (06-44712585). Website:
http://ehbo-camillus.nl

Bridgen bij
Doublet
Vinkeveen - De gezellige bridgeclub
Doublet heeft nu nog enkele plaatsen
voor nieuwe leden. Op de donderdagmiddagen speelt de club in De Boei
in Vinkeveen. Kenmerken van Doublet
zijn: serieus kaarten, gezelligheid en
vriendschap. Natuurlijk zijn er rond de
feestdagen altijd verrassingsmiddagen. De contributie voor het seizoen
is 55,00 euro. De bridgemiddag begint
om 13.30 uur, vanaf 13.00 uur is de
zaal open. Aan het einde van de middag gaan de rekenmeesters de scores berekenen, die in de avond aan
de deelnemers worden toegezonden.
Doublet start weer op de eerste donderdag in oktober en speelt in twee
lijnen tot en met de laatste donderdag
in maart. Haast u om u aan te melden,
want er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar, of om gewoon eens
mee te doen en daarna te beslissen
of u lid wordt. Voor meer informatie
kunt u zich wenden tot Ans de Ruiter, tel. 0297-285050, e-mail: ansderuiter@live.com
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verse voetbalclubs, zoals in Utah
(Amerika) en in Melbourne (Australië). Ook werken zij samen met
de bonden in Wit-Rusland en Litouwen.

Samenwerking tussen voetbalvereniging
ARGON en Ladru Academy
Mijdrecht – Argon staat bekend
om zijn goede en gedegen jeugdopleiding. Dit werd 15 mei 2017 nog
eens bevestigd middels de uitreiking van een certificaat hetgeen aan
geeft dat de jeugdopleiding van Argon voldoet aan de gestelde normen
van het kwaliteit- en performanceprogramma van de KNVB. Argon is
daarmee pas de vijfde amateurvereniging in het KNVB district West 1
die een dergelijk certificaat weet te
bemachtigen. Om de ambitie bij de
beste jeugdopleiding te willen behoren, blijven wij actief hier verder inhoud aan geven. Zo zijn we een samenwerking aan gegaan met Glenn
Berkelaar die in zijn school specifieke keeperstraining geeft en nu kunnen we met enige trots vermelden
dat Argon een samenwerking aan
gaat met de voetbalschool van Ladru. Dennis en Patrick Ladru hebben op het hoogste amateurniveau
gevoetbald (indertijd bij de Hoofdklasser RCH in Heemstede) en zijn
zelfs in het seizoen 1988- 1989 met

deze club algeheel landskampioen
van de hele amateursector geworden. Beide broers delen hun passie voor voetbal, hebben gestudeerd
aan het CIOS te Overveen en hebben heel veel onderwijservaring opgedaan als docent op de politieacademie te Amsterdam.
Jeugd
Dennis heeft zijn ervaring opgedaan als jeugdtrainer en als trainer
van een 1ste elftal bij de amateurs.
Patrick heeft als trainer/coördinator
bij Ajax en als hoofd jeugdopleiding
in Saoedi Arabië en in Mexico gewerkt. Hij is momenteel werkzaam
als hoofd jeugdscouting bij Ajax.
Patrick heeft in de jaren 90 kennis mogen maken met de visie van
Louis van Gaal en later in Mexico
met die van Johan Cruyff. Zijn werk
werd een mix van beiden, de twee
meest bekende coaches ter wereld!
Kan dit nog beter? In de functie van
coördinator bij Ajax was hij indertijd
een fervent voorstander van inten-

sivering van het contact tussen de
Ajax-trainers en de vrijwilligers bij
de amateurverenigingen. De Ajaxtrainers moesten, in elke leeftijdsfase, meer ondersteuning leveren bij
het aanbrengen van meer structuur
in de lessen van de amateurtrainers.
Ladru Academy
Vorig jaar is Dennis Ladru samen
met David Zonneveld (voorheen
werkzaam als jeugdtrainer bij de
BVO’s Telstar en Volendam) het bedrijf “Ladru Academy” gestart. Zij
hebben een team van trainers/ coaches samengesteld die ook denken
vanuit de eerdergenoemde structuur. Om onze filosofie bij buitenlandse bonden/clubs en voetbalscholen uit te dragen, reizen deze trainers de hele wereld over. Zo
hebben zij bijvoorbeeld ondersteuning verleend bij het opstarten van
een voetbalschool in Almaty (Kazachstan) en op Ko Samui (Thailand). Daarnaast verzorgen zij clinics aan kinderen en trainers bij di-

Argon en Ladru Academy
bundelen de krachten!!
In het nieuwe seizoen gaat Argon
met Ladru een samenwerkingsverband aan onder de naam ”ArgonLadru voetbalschool” in Mijdrecht.
Middels de toepassing van de “Ladru-filosofie” willen wij het voetbal bij Argon met dit samenwerkingsverband versterken. Door deze
unieke samenwerking kan iedereen
(tussen de 5 en 15 jaar), die zichzelf
nog verder wil ontwikkelen en een
completere voetballer wil worden,
hieraan meedoen. In tegenstelling
tot de door vele voetbalscholen gehanteerde motieven is onze samenwerking erop gebaseerd dat naast
het verbeteren van de individuele
techniek van de speler, ook de specifieke kennis van Ladru de vereniging en de trainers komt versterken.
Centraal staat dat Argon veldvoetbal en de Technische Commissie
hierbij de controle over het voetbal
houden. Voor de individuele speler
staat er, iedere week, in zijn eigen
trainingsaccount van “soccer-play”
een training klaar. In de samenwerking met Ladru is het de bedoeling
dat de speler een eigen ontwikkelingsplan maakt. Dit plan wordt gemaakt onder deskundige begeleiding van ervaren gediplomeerde
trainers van de “Ladru Academy” en
voorzien van de beste instructies en
videoanalyse. Naast bovengenoemd
ontwikkelingsplan ligt het ook in de
bedoeling om in de herfstvakantie voetbaldagen te organiseren en
samen met Ladru streeft Argon ernaar de voetbalschool in dit najaar
te starten. Foto: sportinbeeld.com
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Ronde van Uithoorn
Uithoorn - De wielerronde van Uithoorn wordt op zondag 3 september
georganiseerd door UWTC. Dit jaar
niet in het dorp maar op ons clubparcours rondom sportpark Randhoorn. Er wordt momenteel flink geinvesteerd door de vereniging in de
bouw van een clubhuis, bmxbaan
en uitdagend cyclocrossparcours bij
sportpark Randhoorn. En alle veiligheidseisen, huur dranghekken etc,
maken het kostenplaatje voor de
ronde in het dorp erg hoog. In 2018
hopen we de ronde wel weer in het
dorp te organiseren. Via voorinschrijving hebben we al mooie deelnemersvelden voor de nieuwelingen
en amateurs/sportklasse. Op de dag
zelf kan er worden ingeschreven
door de veteranen 50+/60+ en 68+.
De familie Oudshoorn zal weer aanwezig zijn om de Theo Oudshoorn
memorial prijs uit te reiken.
Programma:
10.30 uur: 60+/68+, Theo Oudshoorn memorial
12.00 uur: 50+
13.30 uur: nieuwelingen
15.00 uur: amateurs/sportklasse
Bij de veteranen 50+/60+/68+ zullen weer veel UWTC favorieten van
start gaan. Guus Zantingh en Leen

Blom hebben zich alweer diverse
keren in de prijzen gereden. Ook
John Tromp is na een lange blessure weer op de weg terug en wist onlangs ook een mooie klassering te
rijden. Maar ongetwijfeld zullen ook
Ben de Bruin, Nico Fokker, Marcel
Versteeg en Rene Oudshoorn van
start gaan.
Bij de nieuwelingen hebben we een
enorm sterk startveld. De UWTC
nieuwelingen Ian vd Berg, Sven
Buskermolen en Danny Plasmeijer
zullen zich waarschijnlijk niet kunnen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. De verwachting is dat
regiorenners Owen Geleijn uit Rijsenhout en Enzo Leijnse uit Amstelveen de grootste kans maken op de
overwinning.
Maar ook bij de amateurs/sportklasse een groot en sterk deelnemersveld. De UWTC leden Bas de Bruin,
Tommy Oude Elferink, Bart de Veer,
Niels Ruijter, Vincent Derogee zullen
zich ongetwijfeld voor in de strijd laten zien. Maar ook hier vele sterke
regiorenners in het veld: Edwin de
Graaff, Koen de Best, Henk de Jong.
Bent u nieuwsgierig wie de wedstrijden gaan winnen? U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Toegang is gratis.

Legmeervogels aan de
goede kant van de score
Uithoorn - Afgelopen zaterdag de
laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding van het al weer snel naderend seizoen 2017 – 2018. Tegenstander is dit keer Batavia’90 afkomstig uit Lelystad. Michel Nok
heeft voor dit duel 17 spelers uitgenodigd. Bij het ingaan van de rust
kijkt Legmeervogels tegen een 0-1
achterstand aan. In de 11e minuut
wordt doelman Mitchel Dijkstra erg
verrast door een afstandschot. Legmeervogels hebben toch wel wat
moeite met deze tegenstander; zit
veel individuele talent in het elftal
van de bezoekers. Maar hoe langer
het duel duurt hoe meer grip Legmeervogels op het duel krijgt. Weet
wat kansen te creëren maar niet te
score.

Eerste lustrum Ladies
Golfdag
De Ronde Venen - Het eerste lustrum ladies Golfdag Soropimistclub
URV levert 14.000,- euro op voor
ThamerThuis en het Johannes Hospitium. Afgelopen zaterdag 26 augustus heeft de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen voor de 5e
keer hun Ladies Golfdag georganiseerd op Golfpark Wilnis.
Om 12.00 uur gingen er 22 flights
van start met de gunshotwedstrijd
en om 13.00 uur was er voor de andere deelnemende dames een clinic
verzorgd door Golfacademy Wilnis.
Na de sportieve activiteiten konden
de dames op het terras uitkijkende
over de golfbaan genieten van een
heerlijke High Wine verzorgd door
het restaurant van Golfpark Wilnis.

Tijdens de High Wine was er een
wervelende modeshow verzorgd
door JAMIE & JOELLE uit Abcoude en werd er een loterij gehouden
waarbij spetterende prijzen te winnen waren.
Het was een groot succes wat mede mogelijk is gemaakt door de vele
sponsoren die de dames voorzagen
van een hapje of een drankje.
En ook hadden vele plaatselijke ondernemingen prijzen beschikbaar
gesteld voor de loterij. De opbrengst
van deze dag is een bedrag van
maar liefst 14.000,- euro bestemd
voor Stichting ThamerThuis in De
Kwakel en het Johannes Hospitium
in De Ronde Venen. Beiden hospices bieden hoogwaardige zorg aan

mensen die niet lang meer te leven
hebben.
Voor meer info kunt u kijken op

www.thamerthuis.nl en op www.johanneshospitium.nl . Op naar de 6e
Ladies Golfdag in 2018

Vervangen
In de rust een wijziging. De licht geblesseerde Yorick v.d.Deijl wordt
vervangen door Janyro Purperhart.
Legmeervogels zijn in de 2e helft
wel de bovenliggende partij maar
moet wel bij de les blijven bij de
counters van de gasten. Na 55 munten komen in het veld Ginywyne Olf,
Faouzi Ben Yerrou, Tim Correia en
Joey Sack. Zij nemen de plaats dan
in van Jodi Holt, Damien de Vegt,
Jeffrey Nauta en Noud Schartman.
Ook in deze samenstelling blijft Legmeervogels een overwicht houden.
Door een strafschop genomen door
Dennis Bakker, die de hele wedstrijd
is blijven staan, komt Legmeervogels op gelijke hoogte. 2 minuten
later weet Tim Correia op aangeven
van Faouzi Ben Yerrou de 2-1 bin-

nen te schieten. Dit is dan gelijk zo
als na afloop zou blijken de winnende treffer. In de tweede helft nog
een wissel. Doelman Mitchel Dijkstar wordt vervangen door Cle Vos
de Mooij. Yasin Poyraz, Geoffrey
Verwey, Dennis Bakker, Kenneth
van der Nolk van Gogh en Mitchell
Verschut blijven gedurende het hele duel in veld.
Oefenwedstrijd
Het deel van de selectie dat zaterdag niet in het veld is gekomen
speelde op zondag een oefenwedstrijd in Amsterdam tegen een combinatie elftal van Zeeburgia. Dit duel is net niet geëindigd in een overwinning voor Legmeervogels. Heeft
er zeker wel ingezeten maar Zeeburgia beschikt over een uitstekende doelman die zekere lijkende
doelpunten weet te voorkomen. Gelet op het spelbeeld heeft er zeker
meer ingezeten. Na een ruststand
van 0-0 is het duel geëindigd in
een minimale overwinning voor de
gastheren Zeeburgia. Zeeburgia tegen Legmeervogels is geëindigd in
een 1-0 overwinning voor de thuisclub. Zaterdag 2 september start de
KNVB Bekercompetitie. In de poule van Legmeervogels staat op het
programma om 17.00 uur TAVV za.1
– KDO zo.1 en om 14.30 uur in Amstelveen,
Amstelveen/Heemraad
za.1 – Legmeervogels zo.1 Legmeervogels zo.2 is ingedeeld in een poule van 3 verenigingen en is de eerste speeldag vrij, maar oefent wel op
zondag 3 september om 12.00 uur
thuis tegen de FC Weesp.

Joke Schiphorst en Michiel v. d. Vaart
Clubkampioen Golfclub Veldzijde
De Ronde Venen - In het weekend
van 19 en 20 augustus werd op de
18-holes golfbaan van Golfpark Wilnis gestreden om de titel van clubkampioen strokeplay van Golfclub
Veldzijde. Zaterdag werd gestart
met twee rondes van 18 holes en
zondag werd de beslissende ronde gespeeld. Bij de heren heeft Michiel van der Vaart uit Maarssen de
titel binnen gehaald. De basis voor

zijn overwinning heeft hij in de eerste ronde op zaterdag gelegd. Op
zondag werden nog twee rondes
gespeeld en vooral de laatste ronde was heel spannend. Winnaar
2016 Mark Weitjes uit Mijdrecht en
Frank van der Wal uit Woerden waren ook kanshebbers. Uiteindelijk
is Mark Weitjens als tweede geëindigd. Frank van der Wal werd derde,
net als in 2016. Bij de dames heeft

Joke Schiphorst uit Mijdrecht de
beker gewonnen. Zij won overtuigend van Marianne Corman, eveneens uit Mijdrecht, die tweede werd.
Cora Jonkers uit Vinkeveen bereikte de derde plaats. Voorzitter Dick
Westerveld reikte de prijzen uit en
complimenteerde alle deelnemers
omdat twee keer op een dag 18
holes lopen bij windkracht 4 veel
vraagt van de spelers.

vlnr: Marianne Corman (2e, Mijdrecht), Mark Weitjens (2e, Mijdrecht) – clubkampioen Michiel van der Vaart (Maarssen) – Frank van der Wal (3e, Woerden) - clubkampioene Joke Schiphorst (Mijdrecht) – Cora Jonkers (2e, Vinkeveen)

De Veenlopers tekenen sponsorcontract
met de RABO bank
De Ronde Venen - Atletiekvereniging de Veenlopers organiseert
jaarlijks het grootste sportevenement van de Ronde Venen: de Zilveren Turfloop.
Zet de datum alvast in uw agenda,
zondag 5 november 2017 is er de
mogelijkheid mee te doen aan de 5,
10 en 16, 1 km, de businessloop en
de G-run. Natuurlijk ontbreekt ook

de Rabo GeZZinsloop niet in het
programma. Kinderen t/m 12 jaar
kunnen hun sportieve prestaties laten zien op het verkeersveilige parcours van 1 km rondom het sportpark.
Zonder sponsors kan zo’n groot
evenement niet georganiseerd worden en de organisatie kan trots
melden dat de Rabobank ook dit

jaar hoofdsponsor is van de Rabo GeZZinsloop. Afgelopen dinsdag werd tijdens de trainingsavond
het contract getekend door de voorzitter van de vereniging en Ronald
Meijer, directeur van Rabobank
Rijn en Veenstromen. Alle informatie over de Zilveren Turfloop is terug te vinden op de website: www.
zilverenturfloop.nl

