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Gemeente Uithoorn vraagt 
mening van haar bewoners

“We hebben in het verleden ge-
zien dat het nakomen van afspra-
ken over vermindering van hin-
der blijkbaar niet eenvoudig is. 
De tweede vraag is dan ook welke 
garanties we krijgen op het nako-
men van afspraken die in de toe-
komst gemaakt worden.
Het is voor ons heel moeilijk voor 

te stellen dat vermindering van 
hinder en van impact op de leef-
omgeving hand in hand kunnen 
gaan met groei. Groei betekent 
immers altijd meer vliegtuigen 
die samen meer overlast geven. 
We vragen ons daarom af welke 
maatregelen mogelijk zijn en hoe 
wij kunnen toetsen of ze eff ectief 

zijn voor onze inwoners. Wij wil-
len dan ook, als directe buren van 
Schiphol, nadrukkelijk betrokken 
worden bij het opstellen van die 
maatregelen”, aldus de gemeen-
te.

Uw mening
“In september, als iedereen weer 
terug is van vakantie vragen we 
u, bewoners en ondernemers van 
Uithoorn en De Kwakel, naar uw 
mening over het voorstel van de 
minister. Dat kunt u doen op ver-
schillende manieren: online en 
in een gesprek met raadsleden. 
Wij zullen u hier na de zomerva-
kantie over informeren via onder 
meer de raadspagina in de Nieu-
we Meerbode en sociale media. 
Tijdens een speciale raadsverga-
dering in oktober nemen de le-
den van de gemeenteraad deze 
meningen mee in hun debat”.

Na de zomervakantie gaat de gemeente Uithoorn haar inwoners 
betrekken bij de groei van Schiphol. De nieuwe voorstellen over 
de mogelijke groei van Schiphol levert bij de gemeente heel wat 
vragen op. Ook de gemeente Aalsmeer maakt zich ernstig zor-
gen. Maandag jl. was daar de verantwoordelijk minister op be-
zoek en is in gesprek gegaan met een groep bewoners en de wet-
houder. De vragen die de gemeente Uithoorn heeft zijn de eerste 
plaats het nakomen van huidige afspraken een randvoorwaarde. 
Eerder heeft Uithoorn daar al op aangedrongen. De hinderbeper-
king die eerder was afgesproken bij een groei naar 500.000 vluch-
ten is nog steeds niet gerealiseerd. Het is goed dat de minister 
dat in haar persconferentie erkende. Dat betekent dat er nog een 
‘schuld’ ingelost moet worden en de vraag is hoe dat dan wordt 
gerealiseerd.
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• Centrale verwarming
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Het is de organisatie van Shan-
ty en zeemanskoor de Turfschip-
pers ook dit jaar weer gelukt om 
op zaterdag 31 augustus voor het 
zevende achtereenvolgend jaar 
het Shantyfestival te laten plaats-
vinden . Uit de vele aanvragen 
zijn vijf koren geselecteerd die op 
het Boeiplein in Vinkeveen aan 
de toeschouwers hun vocale kun-
sten zullen laten horen. In diverse 

talen zal het zeemanslied in al zijn 
facetten weer vertolkt worden, 
van droevige tot ondeugend en 
provocerend, vertolkt door koor 
en solist en begeleid door mu-
ziek uit de diverse instrumenten. 
Er zullen ongetwijfeld weer ve-
le liefhebbers van het festival de 
weg weten te vinden naar het tot 
concertplein omgetoverde Boei-
plein met een groot podium en 

voldoende zitplaatsen waar de 
toeschouwers zowel in de open 
lucht als overdekt een plaatsje 
kunnen vinden en met een hapje 
en drankje in de buurt is het aan-
genaam verblijven. De start van 
het festijn is om 12.00 uur tot ein-
de 18.00 uur. Toegang gratis. Bij 
slecht weer wordt er uitgeweken 
naar de sporthal in de Boei. 
Vervolg elders in deze krant.

Alweer het zevende 
Shantyfestival

In verband met ‘ we zijn nog op 
vakantie’ zijn zaterdag jl de laatste 
twee prijzen van de Nieuwe Meer-
bode Tour de France Prijzenfesti-
val aan de gelukkige winnaars uit-
gereikt. Lineke van Velsen uit Wil-
nis is de gelukkige winnares ge-
worden van de waardebon ter 
waarden van 50 euro van SunCare. 
Zij kan zich heerlijk laten verwen-
nen. Lineke was heel blij met de 
prijs. Ze vertelde dat ze het oplos-
sen van de puzzel heel leuk vond, 
maar dat ze totaal geen verstand 
had van de Tour. Ze had de prijs-
vraag meegenomen naar haar 
werk en samen met haar collega’s 
de antwoorden bij elkaar gezocht. 
“ En voor het eerst heb ik ook echt 
de Tour gevolgd nu, dat vond ik 
best leuk. Ik doe volgend jaar ze-
ker weer mee”, aldus Lineke die de 
prijs uitgereikt kreeg van Milenka

BBQ
Kees Houtman uit Mijdrecht werd 
de winnaar van een bbq schotel 
voor vier personen, aangeboden 
door Keurslager Gert Stronhorst 
uit Uithoorn. Ook hij ontving ons 

telefoontje op zijn vakantie adres: 
“ Hartstikke leuk. Ik doe elk jaar 
mee, maar heb nog nooit iets ge-
wonnen”. Kees is zelf een liefheb-
ber van fi etsen. Hij fi ets veel bij 
Nooitgedacht ( waar hij ook al ja-
ren secretaris is) en vertrekt bin-
nenkort weer richting Frankrijk 
om weer eens een berg op te fi et-
sen. En de bbq zal hij zeker gaan 
aansteken. Het zomerse weer 
komt er weer aan.

Laatste prijzen Tour de 
France prijsvraag uitgereikt

Kentekenplaat 
van motor 
ontvreemd

Op donderdag 8 augustus is tus-
sen drie uur ’s nachts en één uur 
in de middag een kentekenplaat 
van een motor ontvreemd. De 
motor stond geparkeerd bij een 
woning in Gaasmeer Uithoorn, la-
ge nummering. Het kenteken is 
89-MJ-FT.
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Midrethstraat 9
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

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
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: 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. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 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:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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 Uithoorn-
Aalsmeer, 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  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.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

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

Genieten in ‘het Enge Bos’ 
voor Zonnebloem De Kwakel
Dat je voor een bijzonder ge-
slaagd uitje helemaal niet ver 
hoeft, werd afgelopen vrijdag 
weer eens bewezen. De Zonne-
bloem was met 15 dames te gast 
in `het Enge Bos` (waar zou die 
naam toch vandaan komen?), 
gelegen aan de Drechtdijk in de 
Kwakel voor een bijzonder lek-
kere High tea. We troffen het met 
het weer, geen regenbui te be-
kennen in deze toch wel wissel-
vallige week, dus konden we op 
een van de stilste plekjes van De 
Kwakel heerlijk buiten zitten. We 
werden door gastvrouw Jeannet-
te verrast met een taart gedeco-
reerd met Zonnebloemen en de 
heerlijkheden volgden elkaar 

daarna in een relaxt tempo op. De 
benen konden nog even gestrekt 
worden tijdens een wandelinge-
tje door dit mooie stukje natuur, 
en op alle vragen van de gasten 
werd uitgebreid ingegaan, waar-
mee de doelstelling van de Zon-
nebloem, Aandacht voor elkaar, 
op de eerste plek kwam. En voor 
degenen die dachten dat het 
toen wel over was met de pret, 
werd er nog een houtvuurtje 
aangestoken waarop het twee-
de gedeelte van de lekkernijen 
werd bereid. Kortom, het was een 
heerlijke middag voor onze gas-
ten waar zij vol vreugde op terug 
kunnen kijken. En dat allemaal 
binnen de dorpsgrenzen!

Na de vakantie gaan de muziek-
lessen en repetities bij Tavenu in 
de Kwakel weer van start. Jong en 
oud kan een muziekinstrument 
(leren) bespelen. Bij muziekver-
eniging Tavenu wordt er lesge-
geven op o.a. dwarsfluit, trompet, 
saxofoon, hoorn, bariton, enz. 
Ook kun je steelpan leren spelen 
en mee gaan doen met de steel-
band. Enkele leden van Tavenu 
vertellen waarom muziek maken 
leuk is.
Katie: Ik geniet ervan om dwars-
fluit te spelen, ik word er heel erg 
blij van. Ook spelen met de Tave-
nu band is heel gezellig en we ge-
ven af en toe ook optredens met 
elkaar en dat geeft een super kick!
Mathijs: Ik vind het heel leuk om 
dwarsfluit te spelen, omdat je 
met de dwarsfluit allemaal he-
le mooie geluiden kan maken en 
je kan er hele mooie liedjes mee 

maken. Ik zou het echt heel leuk 
vinden als er meer kinderen kwa-
men, want dan hebben we nog 
meer geluiden bij het jeugdor-
kest. En muziek maakt je heel erg 
vrolijk dus je moet zeker komen!
De eerste repetitie van het (oplei-
dings-)orkest is op dinsdagavond 
27 augustus vanaf 19:30 uur in 
het dorpshuis in De Kwakel. De 
lessen zijn op dinsdag en woens-
dag. Heb je interesse, stuur dan 
een mailtje naar tavenudekwa-
kel@gmail.com of kom een kijkje 
nemen op de repetitieavond.

Muzieklessen en muziek 
maken bij Tavenu

Het Uithoornse meezingkoor gaat 
dinsdagavond 27 augustus, vanaf 

20.00 uur tot 22.00 uur, weer van 
start. Het meezingkoor, heeft een 

Meezingkoor Uithoorn 
gaat weer beginnen

GroenWest samen met huurders eropuit
wandeling door het park. Deze 
wandeling stond in het teken van 
thuis. GroenWest zet zich in om 
mensen een stevige thuisbasis te 
geven. Wat doet Ouwehands Die-
renpark om het dierenverblijf van 
bijvoorbeeld de reuzenpanda’s 
tot een thuis te maken? ‘Wij zet-
ten ons iedere dag in om het ver-
blijf van de dieren zo prettig mo-
gelijk te maken.’ aldus één van de 
gidsen. 

Jubileum
GroenWest organiseerde dit ui-
tje in het kader van haar 100-ja-
rig jubileum. Dit jubileum staat 
in het teken van ontmoeting en 
verbinding. De volgende acti-
viteit is het Open Huis, waarbij 
GroenWest op zaterdag 21 sep-
tember 2019 huurders en geïnte-
resseerden uitnodigt om de we-
reld van GroenWest te beleven. 
Meer informatie kunt u vinden op  
www.groenwest.nl/openhuis.

Woningcorporatie GroenWest 
viert haar 100-jarig jubileum sa-
men met haar huurders. “Een leuk 
en goed verzorgd dagje dieren-
tuin. Wat was het gezellig om dit 
samen met GroenWest te doen. 
Het voelde als een feestje!”, aldus 
een huurder van GroenWest. 
In de voorjaarseditie van het be-
wonersblad konden huurders 
van GroenWest een jubileumpuz-
zel invullen. De prijs was samen 
een dagje eropuit! Uit alle inzen-
dingen zijn twintig winnaars uit-
genodigd om samen met Groen-
West naar Ouwehands Dieren-
park in Rhenen te gaan. Vrij-
dag 16 augustus was het zover: 
GroenWest ging samen met de 
huurders op pad!

Ouwehands Dierenpark
Samen met de huurders bekeken 
wij het dierenpark van een ande-
re kant. Enthousiaste gidsen na-
men ons mee voor een leerzame 

breed Nederlandstalig repertoire. 
Behalve smartlappen zullen ook 
liedjes van Willeke Alberti, Zange-
res zonder Naam, Anneke Gron-
loh, Dorus, Tante Leen en Johnny 
Jordaan gezongen worden. Ieder-
een die zingen leuk vindt is wel-
kom. Het voordeel van meezin-
gen in een meezingkoor is dat er 
geen stemtesten of leeftijdsgren-
zen zijn. Een meezingkoor kent 
geen lidmaatschap en is daardoor 
heel vrijblijvend. Meezingkoor Uit-
hoorn wordt regelmatig gevraagd 
voor optredens in de regio. Voor-
al mannen zijn erg welkom. Het 
koor staat o.l.v. Louise Prins en 
wordt muzikaal begeleid door 
de accordeonisten Louise Prins 
en Wim Holla. De meezingavon-
den zijn op elke 2e en 4e dins-
dagavond van de maand  in Zorg-
centrum Het Hoge Heem, Wie-
gerbruinlaan 29 in Uithoorn. Kos-
ten: 4 euro per avond. Informatie:  
www.meezingkooruithoorn.nl





Brug Ganzendiep
Deze brug wordt vanaf maandag 
19 augustus tot en met ongeveer 
28 augustus 2019 opgeknapt.

Brug Grevelingen/Frees
Deze brug is inmiddels opge-
knapt. 

Welke bruggen worden 
nog opgeknapt?
- Ganzendiep 
- Gaastmeer
- Fermoor/Fender
- Fender/Flottieltje
- Grift/Gaastmeer
- Gouwzee/Grift
- Grevelingen/Frees
- Grevelingen/Gooimeer

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of ver-
gunningen bij u in de buurt. Bovendien leest u waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen 
kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U 
vindt de offi ci le mededelingen en bekendmakingen 
ook op www.uithoorn.nl en op https //zoek.offi cielebe-
kendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 
513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. 
Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen 
de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat ge-
val wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet 
schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders 
van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de ge-
meente? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. U 
kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na 
de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u 
het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaar-

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemeester 
en wethouders over het uiterlijk en 
de plaatsing van bouwwerken. 
Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? 
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON
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Evenementen in Uithoorn
23 aug Foodtruckfestival
31 aug Hollands aan de Amstel
31 aug t/m 3 sept Kermis De Kwakel

Wist je 
dat?

September staat voor de deur, 
de maand dat alles weer be-
gint: de scholen, een nieuw 
(sport)seizoen en allerlei leu-
ke culturele activiteiten. De 
gemeente wil dat alle kinde-
ren hier aan kunnen meedoen. 
Voor gezinnen met weinig inko-
men biedt de gemeente daar-
om een Kindpakket aan. Kin-
deren (4-18 jaar) kunnen een 
bijdrage krijgen voor de kosten 
van bijvoorbeeld school, kle-
ding, vervoer, fiets, vakantie 
of kinderactiviteiten. Deze re-
geling uit het Kindpakket heet: 
‘Declaratiefonds maatschap-
pelijke participatie jonge-
ren’. Ook is zijn we aangeslo-

ten bij het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur. Uit dit fonds wordt 
contributie/lesgeld betaald voor 
kinderen die lid willen worden 
van een vereniging. Gaat u kind 
naar het voortgezet onderwijs 
en heeft hij/zij een computer 
nodig? Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor maximaal 450 
euro voor de aanschaf hiervan. 
Dit noemen wij de computer-
regeling. 

Meer informatie over deze 
3 regelingen uit het Kind-
pakket op www.uithoorn.
nl/kindpakket. Of bel met 
(0297) 513 111.

 
 
 

 

 

 

 

 

IEDER KIND MOET EEN KANS  
KRIJGEN OM MEE TE DOEN 

 
 UW DOCHTER WIL OP DANSLES…  
…en uw zoon wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet 
halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur betaalt de contributie en/of attributen tot een maximum van € 225 per kind voor 
sport en € 450 per kind voor cultuur, per cursusjaar, voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE EN 
CONTACTGEGEVENS: 
JEUGDFONDSSPORTENCULTUUR.NL 

Cursussen ‘Omgaan met 
dementie’ voor partners 
en voor kinderen
Mantelzorg & Meer start een 
cursus ‘Omgaan met Demen-
tie’ voor partners van iemand 
met dementie en een cursus 
voor kinderen van iemand met 
dementie. U krijgt informa-
tie over dementie en tips en 
handvatten voor het omgaan 
met uw veranderende part-
ner of ouder. Daarnaast is vol-
op gelegenheid voor het delen 
van ervaringen. De partner-
cursus start op 23 september 
van 10.30 tot 12.30 uur en be-
staat uit zes wekelijkse bijeen-
komsten. De cursus voor kin-

deren van een ouder met de-
mentie start op 24 september 
van 19.30- 21.00 uur en be-
staat uit twee bijeenkomsten. 
Locatie: De Horizon, Kruis-
laan 54 in Hoofddorp. Aanmel-
den kan tot 18 september. De 
cursus is bedoeld voor mantel-
zorgers uit Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer, Ou-
der-Amstel en Uithoorn. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen via (020) 333 53 53, 
e-mail info@mantelzorgen-
meer.nl of kijk op www.mantel-
zorgenmeer.nl

Werk in uitvoering

 HERBESTRATEN WIKKE
Door spoorvorming en kuilen ont-
staat er steeds bij regen veel plas-
sen op de weg aan de Wikke. We 
gaan daarom de weg opnieuw be-
straten. 

Planning
De werkzaamheden beginnen in 
de week van 2 september 2019 
en duren ongeveer 12 weken. 
De aannemer doet het werk in 4 
fases. In overleg met het Alkwin 
Kollege is gekozen om na de va-
kantieperiode te beginnen. Het 
werk is wel afhankelijk van het 
weer. Het kan gebeuren dat de 
werkzaamheden iets opschuiven 
in tijd. De beplanting brengen we 
in het plantseizoen (november of 
december) aan.

Bereikbaarheid
De aannemer begint in het dood-
lopende gedeelte van de Wikke 
bij de garageboxen (fase 1). In 
het deel waar de aannemer be-
zig is, kunt u tijdelijk niet parke-
ren. Wij vragen uw begrip hier-
voor. Voor de bereikbaarheid bij 
fase 2, maakt de aannemer een 
tijdelijke doorgang voor gemoto-
riseerd verkeer tussen Aan Het 
Spoor en Wikke.

 ONDERHOUD ACHT 
BRUGGEN 

 MEERWIJK-OOST 
Acht bruggen in Meerwijk-Oost 
worden in gedeelten opgeknapt. 
Het gaat om werkzaamheden om 
de levensduur van de bruggen te 
verlengen. Palen, leuningen en 
andere onderdelen kunnen wor-
den vervangen. Dit verschilt per 
brug. Het onderhoud van een 
brug duurt ongeveer 2 weken.

6 t/m 8 sept  3 Nations Cup BMX 2019
28 sept Red Ball Express
9 november Kadomarkt

schrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wet-
houders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve 
als dit anders staat aangegeven. Het besluit waarte-
gen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er 
geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? 
Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit 
via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na 
de verzending van de beslissing versturen. U dient 
uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van 
de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de be-
handeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank 
griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, 
wordt met uw beroepsschrift de werking van het be-
sluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Vervolg op volgende blz.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzage-

periode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019 
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en 
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.

    • Ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’. Inzagepe-
riode van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 
2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, De heer 
L. Schuyt (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-046606, Fresialaan 46, het wijzigen van de constructie (verzonden 

09-08-2019);
Uithoorn
- 2019-052251, Potgieterlaan 34, het plaatsen van een dakkapel (verzon-

den 12-08-2019);

 OVERIGE VERGUNNINGEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-045120, Distellaan 6, plaatsen zeecontainer van 19 augustus t/m 

15 november 2019 (verzonden 12-08-2019);
- 2019-030306, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning 

voor Kermis De Kwakel van 30 augustus t/m 3 september 2019 (verzon-
den 15-08-2019).

Uithoorn
- 2019-054539 Kuyperlaan 2, plaatsen eco-toilet en schaftkeet van 26 au-

gustus t/m 20 september 2019 (verzonden 12-08-2019);
- 2019-056081, Nijhofl aan 26, plaatsen afvalcontainer van 2 augustus t/m 

16 september 2019 (verzonden 12-08-2019);
- 2019-037126, Randhoornweg 90, 3-Nations BMX Cup van 6 t/m 8 sep-

tember 2019 (verzonden 13-08-2019);
- 2019-057737, Wilhelminakade, Marktplein en evenementensteiger, ont-

heffi ng art.35 Drank- en Horecawet voor Hollands aan de Amstel op 31 
augustus 2019 (verzonden 15-08-2019);

- 2019-048437, Wilhelminakade, Marktplein en evenementensteiger, eve-
nementenvergunning voor Hollands aan de Amstel op 31 augustus 2019 
(verzonden 15-08-2019).

In september 1989 zijn Dion en 
Ineke van Tol hun exportbedrijf 
Duoplant gestart. Er is alle jaren 
veel geëxporteerd, naar onder 
andere landen als Japan, Filippij-
nen, Madeira, Cyprus, Duitsland 
en nu vooral naar de Oostblok-
landen, zoals Bulgarije, Hongarije 
en Roemenië.
Circa 15 jaar geleden begon ook 
de binnenlandse verkoop, eerst 
met een stalletje aan de weg 
waar vooral planten werden ver-
kocht. Na de komst van de twee 
zoons, André en Nico, bij de zaak, 
is ook gestart met de verkoop van 
bloemen. Elk weekend verkoch-
ten zij bloemen en planten, toen 
nog in een aangeklede viskar met 
een melkbus waar mensen het 
geld in konden deponeren. 
De vraag naar bloemen en plan-
ten steeg, daarom werden er in 
het weekend ook kleine boeket-
jes verkocht. Het kon niet lang 
meer duren of er moest speciaal 
ingekocht worden voor de bloe-
menstal. Daar zij niet meer alleen 
in het weekend bloemen en plan-
ten wilden verkopen, want er was 

de gehele week vraag naar bloe-
men en planten, kochten Dion en 
Ineke een mooie kraam, die elke 
dag weer werd aangevuld met de 
mooiste verse bloemen.

Feestdagen
Met feestdagen, zoals Valentijns-
dag, Pasen, Moederdag en Kerst, 
werd het te druk bij de kraam aan 
de wegkant. Fietsers werden bij-
na omver gereden door klanten 
en anders wel door mensen die 
hun auto’s parkeerden aan de 
wegkant. Dit kon zo niet langer! 
Er moest verhuisd worden naar 
de achter gelegen parkeerplaats, 
gelukkig wisten de klanten de-
ze locatie al gauw weer goed te 
vinden. Tijdens de koude winter-
maanden werd de bloemenstal 
naar binnen verhuisd. De laatste 
tien jaar is er veel veranderd, zo is 
er een prachtige nieuwe kas ge-
bouwd om de bloemen en plan-
ten in te kunnen verkopen en 
er zijn diverse bloemenwinkels 
in de regio bijgekomen. Verder 
wordt veel gelegenheidsbloem-
werk verzorgd, zoals voor trou-

Trots op particuliere en zakelijke klanten

Duoplant viert 30-jarig 
bestaan met fi etstocht

Column van het Inwonerscollectief DRV

Burgerlijk 2.0

Gewoon is maar saai
Het is een hele tijd niet echt 
hip geweest om gewoon te 
zijn. Gewoon is maar saai, niet-
waar? Dat is voor burgerlijke 
types! Was het waardeoordeel 
van niet burgerlijke types. Men 
moest vooral anders zijn. Want 
een standaard leven, dat heeft 
iedereen al. Een kantoorbaan, 
een gezin, tv-programma’s kij-
ken waar iedereen naar kijkt, 
aardappelen eten, een tussen-
woning en op vakantie naar 
een camping in Nederland of 
nog erger Duitsland. Zomaar 
een paar kwalifi caties waardoor 
men als burgerlijk bestempeld 
zou kunnen worden. Niet echt 
waar je op feestjes de aandacht 
mee trok. 

Ontspanning in plaats 
van stress
Maar als je je echt wil onder-
scheiden moet je je natuurlijk 
niet laten leiden door wat an-
dere mensen vinden wat goed 
voor jou is. Laat de regie over 
jouw leven niet door anderen 
bepalen. Hou de regie zelf over 
jouw leven. Jij weet immers 
zelf toch wel waar je je prettig 
bij voelt? De alledaagse din-
gen zijn juist vaak zo bijzonder. 
Een leuk gesprek met de buren, 
een etentje met vrienden, een 
wandeling door het bos, ja zelfs 
bowlen of een potje Keezen 
met gezellige mensen kan toch 
heerlijk zijn. Niets meeslepend, 
maar tegelijkertijd zo ontzet-
tend bevredigend! 

Geen druk of stress
Zitten we nu werkelijk allemaal 
te wachten op roem of fortuin. 
Prima hoor als mensen dat wil-
len en er alles aan doen om 

dat te bereiken en veel voor la-
ten staan. Respect zelfs als je 
dat echt uit jezelf wil. Iedereen 
moet doen waar hij of zij zich 
prettig bij voelt. Maar veel men-
sen willen toch gewoon genie-
ten van de dagelijkse dingen 
om gelukkig mee te zijn. Even 
geen druk, stress maar een 
stukje ontspanning en jezelf 
moge zijn. Geen prestatie en/
of competitiedruk. Het gewoon 
samen leuk met elkaar hebben. 

Gewoon is niet gek
Als je ‘gemiddeld’ of ‘gewoon’ 
bent is dat niet normaal? Nor-
maal zijn is echt niet gek. Veel 
mensen vinden het juist fi jn om 
niet beroemd te zijn. Die willen 
helemaal niet in de belangstel-
ling staan en/of anders zijn dan 
anderen. Zij willen juist samen 
optrekken met anderen en niet 
boven het maaiveld uitsteken. 
Er is echt niets mis mee om nor-
maal, gemiddeld, burgerlijk of 
gewoon te zijn? Helemaal niet! 
Sterker nog er zijn mensen die 
in alle anonimiteit andere men-
sen helpen of vrijwilligerswerk 
doen en daar heel blij van wor-
den. Zij willen niet bijzonder 
zijn of opvallen maar zijn ge-
woon sociaal en betrokken in-
woners. 

Sociaal zijn verrijkt je leven
En geloof mij dat voor het oog 
succesvolle mensen best te-
gen kunnen vallen, als je ze be-
ter leert kennen. Ze zijn vaak in-
dividualistisch ingesteld en de 
woorden samen en sociaal ko-
men vaak niet voor in hun woor-
denboek, Veel ‘doorsnee’ men-
sen zijn juist veel bijzonderder. 
En ook rijker. Ze doen iets voor 
de samenleving. Ze verrijken 

zich niet met euro’s maar met 
een goed gevoel. Sociale rijk-
dom is dat! Het voelt gewoon 
goed als je iets doet voor een 
ander. Het geeft je zelfvertrou-
wen, je beseft dat je niet bijzon-
der hoeft te zijn om iets toe te 
voegen aan het gezamenlijk 
belang. Het geeft gewoon een 
gelukkig gevoel als je iets voor 
anderen kan doen. Hoe gelukki-
ger je bent, hoe meer je dat ge-
luk haalt uit de alledaagse din-
gen. Hoe meer mensen je ont-
moet, hoe meer je inziet dat ie-
dereen in essentie hetzelfde is. 
Hoe meer je jezelf ontwikkelt, 
hoe meer je ontdekt dat je pri-
ma bent zoals je al bent. Hoe 
meer je ziet dat samen dingen 
doen veel leuker is dan anders 
te zijn of om een individualist te 
zijn. Hoe meer je gaat inzien dat 
delen eigenlijk leuker is dan al-
les zelf voor jezelf te willen heb-
ben. 

Wordt lekker burgerlijk
Je hoeft dus niet bijzonder te 
zijn om in jezelf te geloven, niet 
succesvoller te zijn om geluk-
kig te zijn, niet op te vallen om 
speciaal te zijn, niet te verande-
ren om jezelf te zijn, maar je kan 
gewoon lekker burgerlijk zijn. 
Burgerlijk zijn is misschien wel 
de nieuwe trend waar we op 
zitten te wachten. Samen lek-
ker burgerlijk dingen samen op 
gaan pakken en onze leefom-
geving wat leuker maken met 
elkaar. Niet op alles zitten af te 
geven en achterover gaan han-
gen maar als burgers zelf initia-
tief nemen en oplossingen zoe-
ken. Burgerlijk 2.0 is misschien 
wel de oplossing voor heel veel 
zaken die we als samenleving 
moeten gaan oplossen. 

Heeft u er zin in om lekker bur-
gerlijk samen dingen op te 
gaan pakken en gezamenlijk 
sociale rijkdom te gaan verga-
ren? Stuur dan een email naar: 
drv@inwonerscollectief.nl 

Hoe meer inwoners zich aan-
sluiten hoe meer burgerkracht 
we krijgen en samen dingen 
kunnen oppakken. Dat is toch 
mooi burgerlijk en niks mis 
mee?!

Sinds begin juli is Nencies Sum-
mer Store gevestigd (in het pand 
van Stella Thomas Fashion) aan 
de Herenweg 21 in Vinkeveen. 
Nencies lingerie en badmode is al 
26 jaar een begrip in Haarlem en 
wil met de Summer Store klanten 
bedienen uit de omgeving waar 
eigenaresse Nancy zelf woont. 
De tijdelijke winkel biedt kwali-
teits badkleding aan van beken-
de merken als Maryan Mehlhorn, 
Roidal en Antigel tegen scher-
pe prijzen. U vindt er alles om uw 
strandoutfi t compleet te maken. 
Pareo’s, kaftans en tunieken, maar 

ook strandtassen, hoeden en slip-
pers. Alles handig bij elkaar op 
één adres. Naast de badkleding 
kunt u in Nencies Summer Store 
ook terecht voor lingerie. Beha’s, 
body’s en (onzichtbare) slips; ge-
maakt van het fi jnste kant of glad 
en naadloos. Alles aantrekkelijk 
geprijsd.
De voorraad wordt wekelijks aan-
gevuld en er is ook een cadeau-
hoekje met sieraden en andere 
leuke hebbedingetjes. De winkel 
is geopend op donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.30 tot 
17.30 uur. 

Voordelige badmode en 
lingerie

Hopelijk voelt diegene die dit 
heeft achtergelaten, zich aan-
gesproken

Anja Zijderveld

LEZERSPOST

Groenafvalplaats 
in De Kwakel

Veel hulp voor 
onwel kind

Op maandag 12 augustus zijn 
rond half zeven in de avond de 
hulpdiensten massaal in actie ge-
komen voor een onwel geworden 
kind in de Karel Doormanlaan Uit-
hoorn. Twee ambulances kwa-
men ter plaatse, evenals twee po-
litiewagens en de traumaheli is in 
de buurt geland. Het 2-jarige jon-
getje is met spoed overgebracht 
naar een ziekenhuis.

werijen, maar ook rouwarrange-
menten, boeketten voor de za-
kelijke markt met jubileumboe-
ketten, baliearrangementen, etc. 
Ook dochter Sandra is tot de zaak 
toegetreden. 

Dertig jaar
De familie is trots op haar klan-
tenkring, zowel in het buiten-
land voor de export, de groot-
handel klanten, als de binnen-
landse klanten particulier en za-
kelijk. Daarom vieren zij graag sa-
men met hun klanten op 15 sep-
tember het 30-jarig bestaan met 
een fi etstocht! Opgeven voor de-
ze fi etstocht kan via de website 
www.duoplant.nl of in één van de 
winkels. 
Deelname kost 9,50 euro per per-
soon. Dit bedrag is inclusief di-
verse activiteiten  en bovendien 
wordt er voor alle consumpties 
gezorgd. De fi etstocht is circa 30 
kilometer lang. Er wordt verza-
meld bij de hoofdvestiging aan 
de Legmeerdijk 274 in Amstel-
veen waar tussen 11.00 en 12.00 
uur gestart kan worden. Deze 
fi etstocht is voor jong en oud, 
deelnemen kan met het hele ge-
zin. Fiets en feest mee met Duo-
plant. De dag wordt afgesloten 
met een hapje, een borrel of an-
der drankje.

BURGELIJK
IV.)
1) Behoudend 2) Bekrompen 3) Burgermannetjesachtig
4) Bourgeois 5) Beknepen 6) Civiel 7) Eerbaar 8) Eenvoudig 
9) Fatsoenlijk 10) Kleingeestig 11) Kleinsteeds 12) Kneuterig...

Dat is wel heel erg burgerlijk! Dit heeft u vast wel eens gehoord. Als ie-
mand je zo noemt, voelt dat vaak niet als een compliment. Als je lie-
ver kiest voor de burgerlijke basis, dan een avontuurlijk bestaan ben 
je dan mislukt? Wat is er eigenlijk mis met burgerlijk zijn? Het is mis-
schien wel prima om ‘normaal’, burgerlijk of gewoon te zijn. Wees er 
niet bang voor, maar wees er juist trots op om een burger te zijn. 



Muziekvereniging KnA is een 
project begonnen voor 40, 
50 en 60 plus. Het KnA orkest 
hoort erg vaak na een concert 
opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk 

om ook een instrument te 
kunnen spelen

- Jammer dat ik dat als kind 
nooit geleerd heb

- Ik ben nu te oud om nog 
een instrument te leren 
spelen

- Ik zou het wel willen, maar 
het lijkt me zo moeilijk om 
noten te leren lezen

De praktijk wijst echter uit dat 
op latere leeftijd een instru-
ment leren bespelen nog heel 
goed kan. Het is bovendien 
een hobby die je op je eigen 
tijd en tempo kunt beoefe-
nen. Vanaf een jaar na de start 
kan je ook mee gaan spelen 
in een leerlingenorkest waar 
mensen van alle leeftijden in 
meespelen. Sociaal gezien is 
het dus ook heel erg leuk om 
te doen.

Deze week een interview 
Yvonne Bleekemolen, 59 
jaar oud en vorig jaar be-
gonnen met het leren be-
spelen van een muziekin-
strument. Yvonne heeft ge-
kozen voor de dwars�uit.
 
Waarom ben je op latere leef-
tijd begonnen met het bespe-
len van een muziekinstrument? 
Ik heb als kind 4 jaar piano-
les gehad. Moest verplicht oe-
fenen en vond dat helemaal 
niet leuk. Ik ben wel gek op 
muziek en het leek me nu leuk 
een nieuwe uitdaging aan te 
gaan met het leren spelen op 
een heel ander instrument. Ik 
hou ervan uitdagingen aan te 
gaan en nieuwe dingen te le-
ren 

Wat vond je lastig toen je 
begon? 
Het opnieuw leren noten le-
zen (alles was helaas wegge-
zakt na 50 jaar). De vingerzet-
ting, het gebruik van lippen, 
blaas- en ademtechniek. Wat 
dat betreft is een piano ge-
makkelijker. Je drukt op een 
toets en je hebt meteen de 
juiste toon. 

Kost het veel van je tijd? 
Wat vind je makkelijker 
dan verwacht? 
Om vooruitgang te zien moet 
je toch regelmatig oefenen. 
Het kost dus wel gemiddeld 
15 min per dag. Ik vind niets 

gemakkelijker dan verwacht, 
maar als je in het orkest de 
juiste noten en tempo kan 
meespelen geeft dat wel een 
goed gevoel en een stimulans 
om door te gaan. 

Hoe bevallen de lessen? 
En speel je mee in het 
leerlingenorkest? 
Zo ja hoe bevalt dat? 
De lessen bevallen goed. Ik 
heb lessen van 20 min en dat 
is prma. Tijdstip kan in over-
leg. Dat is handig want ik werk 
in onregelmatige diensten. 

Heeft het spelen in het orkest 
een duidelijke meerwaarde 
voor je? 
Ja het stimuleert enorm. 

Voel je je prettig in de 
vereniging? Wat is de 
meerwaarde van het 
lidmaatschap van KnA? 
Het samen spelen en oefenen. 

Ga je door met de 
muzieklessen? 
Ja, ik ga zelfs tweewekelijks 
spelen in plaats van wekelijks. 
Ik vind het zo leuk! Muziek is 
geweldig en het samen spe-
len en zelf muziek maken is 
prachtig! Mensen die twijfe-
len; gewoon doen!

Over het KnA Middelbare 
Muziek Meester project
Het Middelbare Muzikale 
Meesters project duurt 20 les-
sen. In de eerste 20 lessen, die 
tegen gereduceerd tarief wor-
den gegeven voor KnA en de 
conservatorium geschoolde 
muziekdocenten, leer je de 
basis van muziek lezen en kan 
je een eenvoudige melodie 
spelen op het gekozen instru-
ment. We geven dan een con-
cert samen met het KnA or-
kest, waardoor de leerlingen 
ervaren hoe het is om in een 
orkest te spelen, ook al is het 
nog een betrekkelijk eenvou-
dige partij.
 
Welke instrumenten 
kunnen worden geleerd?
In het KnA orkest zoeken we 
mensen die een blaasinstru-
ment willen leren bespelen 
zoals Tuba, trombone, kla-
rinet, trompet, hoorn, saxo-
foon, hobo, dwars�uit, etc.
 
Meer informatie
Op maandag 16 september 
om 20:00 uur is er een infor-
matieavond georganiseerd 
over het Middelbare Muziek 
Meester project. U kunt u via 
de email opgeven om langs te 
komen door een email te stu-
ren naar  kna.opleidingen@
gmail.com. U krijgt dan aan-
vullende informatie toege-
stuurd en op de avond zelf 
kunt u horen hoe het anderen 
is vergaan, alle instrumenten 
bekijken, vasthouden en pro-
beren te bespelen om te zien 
of een instrument bespelen 
iets voor u is!

Yvonne (59 jaar)
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Alweer het zevende 
Shantyfestival
Vervolg van de voorpagina

Het is de organisatie van Shan-
ty en zeemanskoor de Turfschip-
pers ook dit jaar weer gelukt om 
op zaterdag 31 augustus voor het 
zevende achtereenvolgend jaar 
het Shantyfestival te laten plaats-
vinden . Uit de vele aanvragen 
zijn vijf koren geselecteerd die op 
het Boeiplein in Vinkeveen aan de 
toeschouwers hun vocale kun-
sten zullen laten horen. In diver-
se talen zal het zeemanslied in al 
zijn facetten weer vertolkt wor-
den, van droevige tot ondeugend 
en provocerend, vertolkt door 
koor en solist en begeleid door 
muziek uit de diverse instrumen-
ten. Er zullen ongetwijfeld weer 
vele liefhebbers van het festival 
de weg weten te vinden naar het 
tot concertplein omgetoverde 
Boeiplein met een groot podium 
en voldoende zitplaatsen waar de 
toeschouwers zowel in de open 
lucht als overdekt een plaatsje 
kunnen vinden en met een hapje 
en drankje in de buurt is het aan-
genaam verblijven. De start van 
het festijn is om 12.00 uur tot ein-
de 18.00 uur. Toegang gratis. Bij 
slecht weer wordt er uitgeweken 
naar de sporthal in de Boei.

Deelnemers
Zeemanskoor Onder Zeil uit 
Schagen is opgericht in 2003 en 
heeft als thuishaven de gemeen-
te Schagen. Zij bestaan uit een 
bemanning van een 50-tal zan-
gers en muzikanten afkomstig 
uit diverse plaatsen uit de Kop 
van Noord-Holland. Het koor is 
samengesteld uit een groep en-
thousiaste landrotten en oud-va-
rensgezellen. Zij houden van de 
zee, van schepen en van veel wat 
daar mee te maken heeft. Het re-
pertoire van het koor bestaat 
uit een groot aantal shanty’s en 
seasongs en diverse andere po-
pulaire liederen, die garant staan 
voor een boeiend optreden.
Het koor wordt muzikaal onder-
steund door een aantal accorde-
onisten, een gitarist en een bas-
gitarist. Bij enkele liederen zijn af 
en toe de mondharmonica, ban-
jo, wasbord, kazoo en djembé te 
beluisteren.

Shantykoor De Vlaerdingse Ma-
tjes uit Vlaardingen. Zij zijn ge-
start in september 2004. Dit jaar 
vieren ze hun 15-jarig jubileum. 
Het koor telt op dit moment een 
kleine 40 leden, landrotten, maar 
ook enkele echte zeebonken die 
in een ver verleden betrokken 
zijn geweest bij de Vlaardingse 
haringvisserij en andere beroep-
stakken in de zeevaart. De muzi-
kale begeleiding bestaat uit 2 gi-
taren, 2 accordeons een bazouki 

en een cajun. Sinds de oprichting 
hebben ze zo’n 470 over het alge-
meen bruisende optredens mo-
gen verzorgen Die optredens va-
riëren van bruiloften en partijen 
tot braderieën, buurt- en perso-
neelsfeesten, Shantyfestivals, etc. 
Ook zijn er 2 Cd’s uitgebracht.

Shantykoor De Admiraliteit uit 
Dordrecht is in september 2002 
opgericht onder de vlag van 
thuiszorg de Wielborgh in Dor-
drecht. Inmiddels is het een zelf-
standige vereniging die bestaat 
uit ± 50 enthousiaste leden. De 
begeleidingsgroep bestaat uit 3 
accordeons, grote en kleine trom, 
een Banjo en een gitaar. Door 
de vele optredens hebben ze 
een gevarieerd repertoire opge-
bouwd van shanty’s in het Engels, 
Duits en Nederlands. Zij organise-
ren met veel succes een jaarlijks 
festival in Dordrecht wat veel pu-
bliek trekt. Ook heeft de Admirali-
teit een CD uitgebracht.

De Piratenmeiden uit De Ronde 
Venen hebben hun oorsprong 
uit de `kringen´ van de Turfschip-
pers en komen dan ook uit de ge-
meente De Ronde Venen. Nu al-
weer voor het derde jaar zijn ze 
(duidelijk) aanwezig op het fes-
tival. Door hun spontaniteit heb-
ben ze al een schare vaste sup-
porters. Bestaande uit zo’n 20 
stoere zeemansvrouwen brengen 
ze het publiek in vervoering met 
hun vertolking van het zeemans-
lied waar onder diverse meezin-
gers en begeleid door de muzi-
kanten van de Turfschippers.

Shanty & zeemanskoor de Turf-
schippers uit Vinkeveen is opge-
richt in 2008 en organiseert ook 
dit jaar weer, mede dankzij de gif-
ten van diverse sponsors, het in-
middels zevende shantyfestival. 
De bezetting van de Turfschip-
pers bestaat inmiddels uit 34 zan-
gers 6 muzikanten, een dirigent 
en 2 begeleidsters. Alle zangers 
komen uit de gemeente De Ron-
de Venen. Er wordt zo’n 20 tot 25 
keer per jaar opgetreden. Naast 
het festival organiseert het koor 
in februari ook het meezingfes-
tijn in het Turfschipperscafé. Me-
de door de aparte combo samen-
stelling is het mogelijk om afwij-
kende zeemansnummers te zin-
gen die bij andere shantykoren in 
Nederland meestal niet te horen 
zijn. De turfschippers willen nog 
wel graag uitbreiden en zijn op 
zoek naar een dirigent(e) en en-
kele zangers. 
 
Toegang gratis 
Bij (zeer) slechte weersomstan-
digheden wordt er uitgeweken 
naar de sporthal in de Boei.

Programma
11.50 uur Opening Nancy van Rijn 
 Directeur Regiobank Vinkeveen
12.00-12.30 uur  Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
12.40-13.10 uur  Shantykoor De Vlaedingse Maatjes
13.20-13.50 uur  Zeemanskoor Onder Zeil
14.00-14.30 uur  Shantykoor De Admiraliteit
14.40-15.10 uur  de Piratenmeiden
15.20-15.50 uur  Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
16.00-16.30 uur  Shantykoor De Vlaedingse Maatjes
16.40-17.10 uur  Zeemanskoor Onder Zeil
17.20-17.50 uur  Shantykoor De Admiraliteit
18.00 uur  Gezamenlijke afsluiting koren

De orkestleden van het Amstel 
Blazers Collectief uit Uithoorn 
hebben volop genoten van de 
heerlijke zomer. De vakantie is 
voorbij en a.s. maandag begin-
nen de repetities voor het mu-
ziekseizoen 2019/2020. De mu-
zikanten gaan hard aan de slag, 
want er staan leuke muzikale uit-
dagingen op het programma . 
Op zondagmiddag 10 november 
a.s. geeft het Amstel Blazers Col-
lectief een concert. Dit jaar is de 
Schutse als locatie gekozen. Zoals 
u van het Amstel Blazers Collec-
tief gewend bent zal ook dit con-
cert verrassend en afwisselend 
zijn. Het thema staat in het teken 
van muziek van Nederlandse bo-
dem. Denk daarbij aan muziek 
uit o.a. Soldaat van Oranje of van 
Ramses Shaffy. Wilt u het concert 
niet missen en alvast een plaats 
reserveren? Dat kan en bestel uw 
kaartje per email. De toegang be-
draagt € 10,- en voor kinderen tot 
12 jaar is dat € 5,-.

200 jaar gemeente Uithoorn
Op 10 februari 2020 bestaat de 
gemeente Uithoorn/De Kwakel 
precies 200 jaar. Reden voor de 
gemeente om de inwoners van 
Uithoorn (individueel en ver-
enigd in club- of verenigingsver-
band) te vragen om met ideeën 
te komen voor bijzondere evene-
menten om deze verjaardag luis-
ter bij te zetten.
Tijdens de door de gemeente ge-
organiseerde brainstormbijeen-
komsten ontstond in de gevorm-
de subgroep ‘muziek’ het idee om 
een culturele en geschiedkun-
dige voorstelling te maken. De-
ze voorstelling wordt opgedeeld 
in meerdere scenes, die verspreid 
door Uithoorn en de Kwakel op 

locaties in de buitenlucht worden 
opgevoerd. 
In de organisatie van deze Lint-
voorstelling zijn de volgende 
groepen vertegenwoordigd: Vo-
cal Company muziekproducties, 
Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU), Muziekvereni-
ging Tavenu, Amicitia en het Am-
stel Blazers Collectief. Op vrijdag-
avond 30 augustus a.s. is er een 
informatie bijeenkomst over de 
Culturele Lintvoorstelling in het 
gemeentehuis. Aanvang 19.30 
uur. Verenigingen die al eerder 
belangstelling hebben getoond 
zijn hiervoor uitgenodigd. Heeft 
u ook belangstelling om mee te 
doen, maar u heeft uw vereni-
ging nog niet aangemeld? Dan 
bent u uiteraard ook van har-
te welkom! Aanmelden hiervoor 
kan per email. (of eventueel tele-
fonisch via Vocal Company: 0297-
521718).

Nieuwe leden
Op een aantal posities binnen het 
orkest kan het Amstel Blazers Col-
lectief nog muzikanten gebrui-
ken. Speelt u trompet, trombone, 
hoorn, euphonium, dwarsfluit, 
klarinet, fagot of hobo? Komt u 
dan eens ervaren hoe het is om 
bij het Amstel Blazers Collectief 
te spelen en om te bezien of het 
orkest ook wat voor u is. Als u 
zich via ons emailadres aanmeldt 
dan nodigen zij u uit om een keer 
een repetitie bij te wonen. Wilt u 
kaartjes bestellen voor het con-
cert op 10 november a.s., of heeft 
u belangstelling om mee te doen 
aan de Lintvoorstelling 200 jaar 
Uithoorn, of u wilt een keer een 
repetitie bijwonen? Stuurt u dan 
een mail naar: abcuithoorn@
gmail.com.

Repetities Amstel Blazers 
Collectief weer van start!

Van 8 t/m 14 september wordt ook 
dit jaar weer in Uithoorn, de Kwa-
kel en Amstelhoek huis aan huis 
gecollecteerd voor alle mensen die 
lijden aan een spierziekte, zoals de 
ziekte van Pompe, ALS, Duchen-
ne, Spina Bifida, Huntington, SMA 
en nog velen andere vormen, wel 
600 verschillende. In Nederland is 
de kans op spierziekte 1 op 80. Het 
fonds is een stuwende kracht ach-
ter wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten in Nederland. En 
het fonds zet zich in om mensen 
met een spierziekte de hoogst mo-

gelijke kwaliteit van leven te bie-
den. Het Prinses Beatrix Spierfonds 
wil spierziekten de wereld uit hel-
pen. Een goede bijdrage in de col-
lectebus, wanneer de collectant bij 
u aan belt zal ten zeerste op prijs 
worden gesteld. Heeft u de collec-
tant gemist, dan vindt u het kaartje 
“we hebben u gemist” op de deur-
mat en kunt u door middel van de 
QR code te scannen uw bijdrage 
doneren. 

Collectanten
Ook zijn zij naarstig op zoek naar 

Word collectant of wijk 
comitélid

Vermist
•	 1502375,	8-8-2019,	Kat,	Coco,	poes,	EUROPESE	KORTHAAR	OF	

HUISKAT,	ZWART	met	wit	in	het	gezicht,	op	de	bef,	borst,	buik,	
en	vier	witte	poten.	Kenmerkend	zijn	de	zwarte	vlekjes	rechts	
op	het	puntje	van	de	neus,	en	daaronder,	en	het	zwarte	vlekje	
op	de	kin.	Karekiet,	Mijdrecht.

 Gevonden
•	 1504548,	 16-8-2019,	 Kat,	 kitten,	 EUROPESE	 KORTHAAR	 OF	

HUISKAT,	 CYPERS	 BRUINZWART	 (GESTREEPT)	 met	 een	 klein	
beetje	wit	op	de	kin.	Geschatte	leeftijd	10	weken.	Gevonden	
bij	het	NS	station	Abcoude.	Rhijnspoorweg,	Abcoude.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Eten en koken bij 
Black Pepper

Samen aan de Amstel in Uithoorn, is een organisatie die probeert 
de sociale verbondenheid te vergroten. Dat doen wij onder an-
dere door gezellig met elkaar eten. Ook mensen die het leuk vin-
den om voor anderen te koken, we zoeken nog een aantal koks, 
zijn zeer welkom!
Kom en laat u verrassen; Samen aan de Amstel is deze keer uitge-
nodigd bij restaurant Black Pepper in Uithoorn, Laan van Meer-
wijk 2. Maandag 2 september 2019 bent u vanaf 18.00 uur wel-
kom bij Lorenza en Angiolina. Een menu kost deze avond €16.-. 
Opgeven graag via de website: www.samenaandeamstel.nl

nieuwe collectanten en een wijk 
comitélid voor de wijk Krayen-
hoff (voormalig IBM terrein). Door 
te collecteren of u aan te melden 
als wijk comitélid voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds kunt u echt iets 
voor een ander betekenen en het 
kost u maar een paar uurtjes tijd 
die u zelf kunt bepalen. Loopt u, 
of een van uw huisgenoten, mee 

in deze week of wilt u als wijk co-
mitélid helpen, neem dan contact 
op met de coördinator collecte 
van het Prinses Beatrix Spierfonds, 
Josje Castenmiller van Breemen 
tel.0297 563146; email:jossen@
castenmiller.nl Wilt u meer we-
ten over het werk van het Prin-
ses Beatrix Spierfonds, kijk op  
info@spierfonds.nl 
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Het was in 1979, de tijd dat Bur-
gemeester Haitsma de scep-
ter zwaaide en Piet aan de basis 
stond van het initiatief De Hoef 
het rivierendorp bereikbaar te 
maken voor openbaar vervoer. 
Het is ondoenlijk met een gro-
te bus via Amstelhoek, de Men-
nonietenbuurt en de Kromme 
Mijdrecht, De Hoef te bereiken 
en koers te zetten naar Mijdrecht. 
Sowieso qua aantallen passa-
giers maar ook is de weg derma-
te smal dat de bus vast zou lopen. 
Er werd een plan gemaakt om tot 
een vereniging te komen die een 
busdienst zou gaan onderhou-
den die mensen in staat zou stel-

len van De Hoef naar Uithoorn of 
naar Mijdrecht en Vinkeveen te 
reizen. Uitgangspunt was dat dit 
een aansluiting op het regulie-
re openbaar vervoer zou opleve-
ren. Oud Burgemeester Haitsma 
was enthousiast, overleg volg-
de en ze konden van start gaan. 
In de loop der jaren hebben ze 
heel wat beleefd. Het was niet al-
tijd even makkelijk de zaak draai-
ende te houden. Inzichten veran-
derden, ook de routes pasten we 
aan. Toen de bus ook Nieuwer ter 
Aa aan ging doen en als eindpunt 
Breukelen in de dienstregeling 
werd opgenomen, nam het aan-
tal passagiers fors toe. 

Enthousiaste vrijwilligers van Buurtbus de Hoef vieren 40 jarig bestaan

Buurtbus De Hoef bewijst nog 
dagelijks haar bestaansrecht

Voor iedereen
De passagiers zijn van verschil-
lende pluimage. Morgens in, alle 
vroegte pakken mensen de eer-
ste mogelijkheid naar Uithoorn 
of naar Breukelen te reizen. Maar 
ook in Mijdrecht en Vinkeveen 
stappen mensen op de bus. Ze 
vervullen daarmee precies de rol 
die ze destijds voor ogen hadden. 
Ook blijken ze een uitkomst te 
zijn voor de oudere Rondeveners. 
Ze doen o.a. Mariaoord aan. Stop-
pen even voor de huisarts op de 
Hoofdweg. Helpen mensen met 
het inladen van een rollator en 
als het regent rijden ze een stukje 
om. Niet te ver overigens want ze 
moeten zich wel aan de geplande 
routes en haltetijden houden. De 
chauffeurs ontmoeten vaak be-
kenden en zo ontstaat een soms 
een band met de passagiers, ze 
kennen de wensen van de reizi-
gers en proberen daar aan te vol-
doen. De vrijwilligers zijn gemo-
tiveerd. Veelal zijn het gepensi-

oneerden die geen zin hebben 
achter de geraniums te gaan zit-
ten. Vandaar ook dat de service-
graad hoog is. 

Twee busjes
Buurtbus 526 is onderdeel van de 
OV-consessie houder in deze re-
gio en werkt met 2 kleine perso-
nenbussen met maximaal 8 zit-
plaatsen per bus. Iedereen, van 
jong tot oud, kan opstappen met 
een OV-chip kaart. Losse kaart-
jes zijn in de bus te koop, tegen 
een hoger tarief dan het geldende 
OV-chipkaart tarief. Bus 526 rijdt 
volgens een vaste dienstregeling 
en een vaste route, vooral door 
het buitengebied en daar waar 
de grote bussen niet kunnen ko-
men. Alle chauffeurs zijn vrijwilli-
gers uit de regio, die de routes op 
hun duimpje kennen. De chauf-
feurs worden, voordat ze op de 
bus komen, getest op rijvaardig-
heid en gezondheid. De diensten 
worden in overleg vastgesteld en 

PRIJSVRAAG
Om het heugelijke feit te vieren dat onze vrijwilligers 
al 40 jaar voor u rijden met Buurtbus lijn 526 heb-
ben we een prijsvraag uitgeschreven. Als u kunt ra-
den hoeveel passagiers we in al die jaren hebben ver-
voerd krijgt diegene die het dichts bij het juiste aan-
tal zit een leuke prijs uitgereikt. In beide bussen zijn 
bonnen verkrijgbaar of knip bijgaande bon uit. Vul 
het aantal geschatte passagiers in en vergeet niet uw 
gegevens te vermelden. Ingevulde bonnen kunnen in 
een van onze Buurtbussen bij de chauffeur worden in-
geleverd. Eind september/begin oktober volgt de uit-
slag en de prijsuitreiking. Chauffeurs en hun partners 
zijn uitgesloten, over de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd.

Hoeveel passagiers hebben 
we in al die jaren vervoerd?

Naam

Adres

Tel.

de chauffeurs verzorgen de kaart-
verkoop in de bus. Ook wordt re-
gelmatig aandacht besteed aan 
de opleiding, nieuwe verkeersre-
gels en algemene verkeersveilig-
heid. De buurtbussen rijden vol-
gens een vaste dienstregeling 
onder verantwoordelijkheid van 
de busmaatschappij en worden 
bestuurd door vrijwilligers van 
de buurtbusvereniging. Langs de 
route van de buurtbus staan ge-
wone bushaltes, maar je kan ook 
langs de route opstappen door 
uw hand op te steken (voorwaar-
de is wel dat er een veilige stop-
plaats is). Als u ergens langs de 
route wilt uitstappen, meldt u dit 
tijdig bij de chauffeur. Op zon- en 
feestdagen rijdt de buurtbus niet.

Vrijwilligers
Het verschil tussen de buurtbus 

en het overige openbaar ver-
voer is dat alle chauffeurs vrijwil-
liger zijn en voor hun plezier de 
dienstregeling uitvoeren. Een an-
der verschil is dat ook buiten hal-
tes om in- en uitgestapt kan wor-
den, mits de verkeerssituatie dit 
toelaat en dat bus526 binnen 
de vastgestelde route blijft. Van-
af station Uithoorn tot Breuke-
len of andersom is er 1 vast tarief, 
meerdere zones zijn niet van toe-
passing. Als reiziger bent u gast, 
die op een ontspannen en veilige 
wijze uw bestemming wilt berei-
ken. Of u nu gaat werken, op weg 
bent naar school, een dagje er-
opuit gaat of  vrienden en fami-
lie gaat bezoeken, Buurtbus526 
zorgt voor een prettige reis, up-
to-date informatie en een chauf-
feur die optreedt als vriendelijke 
gastheer of gastvrouw.

Van Uithoorn naar Breukelen en terug. Dat is het van A naar B 
voor De Hoefse Buurtbus. De maand september viert de vereni-
ging haar 40 jarig bestaan. Een goed moment om eens stil te staan 
wat de Buurtbus allemaal wel in mag houden. De grondlegger van 
het Hoefse openbaar vervoer is Piet Slingerland. Hij is ruim 37 jaar 
voorzitter geweest en zich voor 100% ingezet om samen met zijn 
vrouw en vele tientallen vrijwilligers de bus te maken tot wat hij 
nu is. 
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Op donderdag 8 augustus om 
half tien in de avond kregen de 
hulpdiensten een oproep voor 
een mogelijke reanimatie aan 
Bertram Uithoorn. De ambu-
lancedienst en de politie zijn 
snel ter plaatse gegaan. Ook 

de traumaheli is in de buurt 
geland. Een 85-jarige inwoner 
bleek onwel te zijn geworden 
en is enige tijd buiten bewust-
zijn geweest. De man is voor 
controle meegenomen naar 
een ziekenhuis.

Omwonenden van het stations-
gebied in Abcoude maken zich al 
enige tijd zorgen over de groei-
ende parkeerdruk op de parkeer-
terreinen naast het treinstation 
en in hun wijk. Een aantal van 
hen vreest dat met de komst van 
Het Sporthuis Abcoude de par-
keerdruk verder zal toenemen, in-
dien het onbeperkt en gratis par-
keren rond het station niet wordt 
aangepakt. Om deze reden heb-
ben zij bij de rechtbank Midden-
Nederland beroep aangetekend 
tegen de door de gemeente af-
gegeven omgevingsvergunning 
voor Het Sporthuis Abcoude. Te-
vens hebben zij de rechtbank ver-
zocht om een voorlopige voorzie-
ning te treffen om de bouw te stil 
te leggen.
 
Uitspraak
De stichting heeft zich als be-
langhebbende gevoegd in de-
ze zaak tussen een aantal omwo-
ners en de gemeente. Tijdens de 
zitting op 23 juli nam de rechter 
alle tijd om de standpunten van 

partijen te horen. Op dinsdag 6 
augustus heeft de rechtbank uit-
spraak gedaan en de gevraagde 
voorziening afgewezen. Ook nam 
de rechter direct besluit over het 
beroep. Deze verklaarde zij onge-
grond. De verleende omgevings-
vergunning blijft dus in stand. 
Stichting Zwembad Abcoude is 
blij dat de bouw door kan gaan.
 
Parkeren
De initiatiefnemers van Het 
Sporthuis Abcoude hopen dat de 
gemeente met een goede oplos-
sing komt voor de parkeerproble-
matiek rond het station. De eerste 
stappen hiertoe zijn gezet.
De start van de bouw van Het 
Sporthuis Abcoude verloopt 
voorspoedig. De bouwplaats is 
inmiddels afgezet en de dam-
wanden voor de bouwput zijn 
aangebracht. Na de bouwvakan-
tie wordt met het heien begon-
nen. De feestelijke paal zal eind 
augustus, in de feestweek van Ab-
coude, geslagen worden. De ver-
wachte oplevering is eind 2020.

Uitspraak rechtbank
Omgevingsvergunning 
Het Sporthuis Abcoude 
blijft in stand

Tussen donderdag 8 en zondag 
11 augustus is geprobeerd in te 
breken in twee woningen in de 
Vogellaan Uithoorn. Bij beide 
woningen is getracht de cilin-
dersloten uit de deur te trekken. 
Bij een van de huizen is het bij 
twee vernielde sloten gebleven, 
bij de ander hebben de dieven 
zich wel toegang tot het huis 
weten te verschaffen. De gehe-

le woning is doorzocht. Er wordt 
een inventarisatie gemaakt van 
vermiste goederen. De inbra-
ken hebben plaatsgevonden 
tussen donderdagavond negen 
uur en zondag kwart over tien in 
de ochtend. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Poging en inbraak in woningen

Politie: “Een nieuwe 
collega geboren?”
Twee weken geleden had de po-
litie geen boef, maar een hoog-
zwangere vrouw in haar dagver-
blijf. Bij het naar buiten gaan trof 
een agent een vrouw leunend te-
gen het politiebureau Uithoorn 
aan. Al puffend gaf de vrouw aan 
dat haar weeën waren begonnen. 
De agent, gelukkig vader van twee 
prachtige kindjes, twijfelde geen 
moment en haalde de vrouw naar 
binnen. Om haar enigszins com-
fortabel te laten liggen, heeft hij 
de vrouw in het dagverblijf, op de 
bank, plaats laten nemen. Meteen 
begon het klokken van de weeën 
en natuurlijk de mentale steun. 
De weeën van de vrouw bleken 
al om de minuut op te komen. De 
ambulancedienst was ondertus-
sen door andere agenten al ge-
alarmeerd. Door de snel terugko-
mende weeën wilden de mede-
werkers van de ambulance een 

verloskundige ter plaatse hebben. 
Vanwege drukte bij de omliggen-
de verloskundigepraktijken was 
dit geen optie, waarna de vrouw 
met spoed en onder politiebege-
leiding naar het ziekenhuis is ge-
bracht. De aanstaande papa was 
natuurlijk ook in kennis gesteld, 
zodat hij naar het ziekenhuis kon 
komen. Eenmaal in het ziekenhuis 
aangekomen werd binnen een 
half uur een gezonde kleine man 
geboren. De agenten zijn later in 
de middag op bezoek geweest in 
het ziekenhuis om een cadeau-
tje te brengen. “Zal er een nieuwe 
collega geboren zijn?”, vragen de 
agenten zich af. Wie weet! In ieder 
geval wenst het korps Aalsmeer 
Uithoorn het kersverse gezin veel 
geluk en gezondheid.

Bron: Politie Aalsmeer 
Uithoorn

Donatie haarvlecht aan 
Stichting Haarwensen
Toen Essa van Rijn (8 jaar) uit Uit-
hoorn een kleuter was, zag ze bij 
een kappersbezoek een informa-
tieboekje liggen van Stichting 
Haarwensen. Hierin werd uitge-
legd dat die stichting haarvlech-
ten inzamelt om daarvan haar-
werken te maken voor kinderen 
die door ziekte hun eigen haren 
kwijt raken. Essa besloot toen om 
haar haren ook te doneren als het 
lang genoeg was. En onlangs was 
het zover. Bij kapsalon Care4hair 
in De Kwakel heeft kapster Sigrid 
de vlecht eraf geknipt. Deze zal, 
samen met andere gedoneerde 
vlechten, door de kapsalon naar 
Stichting Haarwensen verzonden 
worden. Daar zullen de vlechten 
in pruiken verwerkt worden, die 
de zieke kinderen kosteloos kun-
nen aanvragen. Wil jij net als Essa 
je haren doneren? Het moet mi-

nimaal 30cm lang zijn. Geld do-
neren aan Stichting Haarwensen 
kan ook op NL42 RABO 0136 3286 
28. Het kost de stichting namelijk 
€ 1.500,- om een haarwerk weg te 
geven, maar het zelfvertrouwen 
dat een kind krijgt van een mooie 
haardos is onbetaalbaar!

Ponderosa is een buurthuis met 
diverse activiteiten, waaronder 
biljarten, kaarten, Weight Wat-
chers en yoga. Het heeft daardoor 
een functie binnen de uithoorn-
se samenleving. Dit buurthuis 
wordt gerund door allemaal vrij-
willigers, die met veel plezier hun 
werk doen. Er heerst altijd een 
gezellige sfeer. Om de activitieten 
te blijven doen en de toekomst 
van het buurthuis te garanderen, 

zijn we dringend op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Zij wor-
den opgevangen en begeleid. 
Het is ook een leuke gelegenheid 
om andere mensen te ontmoe-
ten. Er zijn vrijwilligers nodig voor 
schoonmaak, bardienst bij diver-
se activiteiten, en voor andere 
hand en spandiensten. Aanmel-
den kan via Cor Floor, mailadres  
ponderosauithoorn@gmail.com 
of telefoon 06-40191879.

Buurthuis Ponderosa 
zoekt vrijwilligers

Tussen donderdag 15 en maan-
dag 19 augustus is ingebroken in 
een woning aan Rotgans. Via het 
voorraam hebben de dieven zich 
toegang tot het huis verschaft. 
De hele woning is overhoop ge-

haald, nagenoeg alle kasten en 
lades zijn geopend. De inbraak 
is ontdekt door de oppas. Met de 
bewoners wordt nu een inven-
taris gemaakt van de mogelijke 
buit.

Op woensdag 14 augustus om 
half acht in de ochtend werd ont-
dekt dat er was ingebroken in 
een auto. De wagen stond gepar-
keerd in de Burgemeester Meete-
lenstraat in Uithoorn. Uit de au-
to bleken oplaadkabels en diver-
se goederen te zijn gestolen. De-
zelfde dag kreeg de politie een 
melding dat er geprobeerd werd 
in te breken in een in de Linnaeu-
slaan in Aalsmeer geparkeerde 
auto. Agenten zijn snel ter plaat-

se gegaan en troffen in de wagen 
een 34-jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats aan. In 
de wagen zag de politie ook di-
verse spullen liggen, die afkom-
stig leken te zijn van diefstal. Van 
de Officier is toestemming gekre-
gen om de lading te controleren. 
Er zijn diverse goederen in beslag 
genomen, waaronder oplaadka-
bels. De man is aangehouden en 
moet zich verantwoorden bij jus-
titie.

Oplaadkabels uit auto gestolen

Poging inbraak in woning
Op zaterdag 17 augustus is tussen 
half één en kwart voor vier in de 
middag geprobeerd in te breken 
in een woning aan het Gooimeer 
in Uithoorn. Aan de voorzijde 
hebben dieven een ruit vernield. 
Er is ook een gat geboord, maar 
het is niet gelukt om door het 
tweede deel van het dubbele glas 

te komen. Vervolgens is aan de 
achterzijde van het huis getracht 
een raam uit de sponning te krij-
gen. Ook dit is bij een poging ge-
bleven. Het is niet gelukt om de 
woning te betreden. Mogelijk zijn 
de inbrekers gestoord door thuis-
komst van de bewoners en zijn ze 
er snel vandoor gegaan.

Woning overhoop na inbraak
Tussen vrijdag 16 en zaterdag 17 
augustus is ingebroken in een 
woning aan de Vuurlijn in De 
Kwakel. Zowel aan de voor- als 
aan de achterzijde van het huis 
hebben de inbrekers schade ge-
maakt aan de cilindersloten. Het 
is uiteindelijk gelukt om via de 

voordeur het huis te betreden. 
De gehele woning is doorzocht, 
er zijn diverse kasten en lades ge-
opend. Vooralsnog is de buit niet 
bekend. De inbraak heeft tus-
sen negen uur ’s morgens op vrij-
dag en acht uur zaterdagochtend 
plaatsgevonden.

Inbraak huis via voorraam

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode 
Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling
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Onwel naar ziekenhuis

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755  
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl
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Wilnisse feestweek weer 
een geweldig festijn

Dit jaar werd het starterspistool 
gehanteerd door onze supersnel-
le Ronde Vener Lorena Wiebes die 
viermaal de runs opende met ‘n 
knallende start. Het parcours be-
gon groen door park het Speel-
woud vervolgens langs de ring-
vaart en via het dorpshart van 
Wilnis naar de Wilnisse Zuwe. Het 
keerpunt van de 10km liep voor 
de eerste maal over de rotonde 
op het terrein van golfclub Veld-
zijde. 

G run
Bij de G-run ging bij de dames 
Fiona Hoekstra in 8.09 als eer-
ste over de meet terwijl bij de 
heren Patrick Zandvliet met een 
eindtijd van 8.50 als winnaar ge-
huldigd kon worden. Manolo 
Scheers was met 4:35 minuten 
de snelste jongen bij de kinder-
loop, gevolgd door Mano uit Am-

sterdam als nummer twee in 4:39. 
Davante Scheers werd nummer 
drie in 4:46. Bij de meisjes waren 
de nummers 1, 2 en 3 Emma de 
Jong in 4:51, Mia uit Amsterdam 
in 5:04 en Xanne uit Wilnis in 5:14 
minuten.

Dames
Bij de 5km dames finishte Nadine 
Duursma als eerste met een tijd 
van 21:48 minuten. Plaats num-
mer twee ging net als vorig jaar 
naar Lydia Korrel uit Ouderkerk 
a/d Amstel en als derde eindigde 
Julia Hoekstra. Bij de heren kon 
de voorzitter van de Veenlopers 
Rob van Zijtveld de eerste prijs 
uitreiken aan Norbert Vis uit Bad-
hoevedorp die na 17:11 minuten 
als eerste over de streep kwam 
gevolgd door Erik Scheers en Je-
roen Koelewijn als tweede en der-
de in 17:53 en 17:56.

Startschot
Het startschot voor de 10 km 
klonk om 19:30 uur, evenals de 5 
km moesten ook deze lopers een 
frisse bui trotseren. Als eerste bij 
de dames eindigde Marije Geurt-
sen in een fantastische 36:56, 
de tweede en derde op deze af-
stand werden Nathalie Klaas-
sen uit Amsterdam in een heel 
mooie 40:09 en Erica Belandi in 
41:02 minuten. Bij de heren ging 
als winnaar Maurik de Groot uit 
Amsterdam over de streep in een 
mooie tijd van 35.03 minuten. 
Zilver en brons waren hier voor 
Sander Looymans in 36:55 op de 
voet gevolgd door Thijs Sanders 
in 36:57 minuten.

Prijzen
De prijzen voor snelste lopers 
uit Wilnis gingen voor de dames 
naar Sjuul Kentrop (5 km) en Lin-
da Kroese (10 km). Bij de heren 
was op de 5 km Nyls de Haan de 
snelste, op de 10 km mocht Se-
bastiaan Lem de beker in ont-
vangst nemen. Uieraard veel 
dank voor de sponsors en vrij-
willigers, zij zijn onmisbaar bij dit 
evenement! Na deze loop was 
het weer groot feest in de tent 
met Party Captains en Proost. 
Vrijdagmiddag voetvolleybal 
en vrijdagavond ging het dak er 
weer af met de Tilt en de Snol-
lebollekes. Tot slot zaterdagmid-
dag beachvolleybal en zaterdag-
avond werd het feest afgesloten 
met de Party Criminals en Party-
friex

Ze hebben het weer gefikst, de organisatie van de Wilnisse feest-
week heeft weer gezorgd voor vier dagen festiviteiten voor jong 
en oud in Wilnis e.o. Het is dit jaar dubbel zo knap, aangezien een 
van de grote aanjagers van dit feest, Gerrie Kruijt die eind ju-
li overleed. Zij werd dan ook bij diverse evenementen afgelopen 
week herdacht. Sonja van der Linden verzorgde deze prachtige 
foto impressie. Woensdag jl werd er afgetrapt met de traditione-
le Jumbo kindermiddag. Woensdagavond de overbekende klom-
penrace en daarna in de feesttent optredens van Rene Karst en de 
band Broadway. Donderdagmiddag de 55 plus middag. De feest-
tent was weer goed gevuld met de 55 plusser die genoten van de 
bingo, waarbij weer geweldige prijzen te winnen waren. Donder-
dagavond  voor de zesde maal de Dorpsloop van Wilnis gehou-
den. Dit sportieve onderdeel van het Wilnis festival is georgani-
seerd door atletiekvereniging de Veenlopers. Met bijna 300 in-
schrijvingen vooraf of ter plekke in de Willistee, een topjaar qua 
deelnemers.



Schilderen buiten de Lijntjes
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Schilderen kan je op veel manie-
ren. Werk je abstract of figuratief 
of is het een mix? Welk materi-
aal gebruik je? Schilder je iets na, 
of ontstaat het vanzelf iets onder 
je handen? Schilder je al lang op 
dezelfde manier? Het is goed om 
er af en toe bij stil te staan hoe je 
schildert. Of je in herhaling valt, of 
dat je je creativiteit genoeg ruim-
te biedt voor vernieuwing.

In herhaling vallen
Is er iets mis met herhalen? Het 

gezegde “in herhaling vallen” 
heeft een negatieve bijsmaak. Er 
ontstaan gewoontes, die je niet 
makkelijk meer afleert. Een Zen-
spreuk over herhalen zegt het 
anders: “Duizenden herhalingen 
en plotseling komt de volmaakt-
heid uit iemands ware zelf tevoor-
schijn”. Een mens kan niet zon-
der herhaling, routine zeg maar. 
Het verschil zit hem in de manier 
waaróp je aan het herhalen bent. 
Doe je iets steeds op dezelfde ma-
nier? Of ben je vol in de waarne-

ming, speelsheid en openheid, 
terwijl je je afvraagt: “Wat doet het 
materiaal vandaag, hoe komt het 
beeld dit keer tot leven?” Om te 
ontdekken of je in de juiste herha-
lingsmodus zit, kun je je schilderij-
en onderzoeken.

Stilstaan bij je schilderijen
Om op onderzoek uit te gaan, leg 
je je schilderijen van een langere 
periode om je heen en je kijkt of je 
ontwikkeling ziet in je werk. Je kan 
ook ontdekken, dat je al schilde-
rend in vaste gewoontes bent be-
land. Dat is dood in de pot voor je 
creativiteit. Dan volgt de tweede 
vraag: “Wat heb ik nodig om uit de 
tredmolen van vaste gewoontes 
te stappen?” Denk aan je kleuren-
palet, vormgeving, lijnvoering… 
Je realiseert je misschien, dat je 
al een tijdje minder voldoening 
krijgt uit je werk. Wat dan helpt is 
dat je niet langer resultaatgericht 
werkt, voor boven de bank zeg 
maar. Dan word je vrijer, je durft 
te spelen en je krijgt meer lef tij-
dens het schilderen. Zoals Samuel 
Becket zei: “Ooit geprobeerd, ooit 
fouten gemaakt? Het maakt niet 
uit, probeer het opnieuw, maak 
nog betere fouten!” Herhaal, oe-
fen en speel om nieuwe ervaring 
op te doen, dat soort herhalingen 
geven jouw creativiteit de ruimte.

Schilderen buiten de Lijntjes
Soms kom je niet uit de vicieu-
ze cirkel van oude gewoontes. Je 
weet dat je het anders wil, maar 
hoe? Dan is Schilderen buiten de 
Lijntjes wat voor jou. Joke Zonne-
veld geeft les in haar Atelier de Ro-
de Draad in Uithoorn. Haar lessen 
zijn gericht op drie belangrijke pij-
lers. 
1. De techniek: Met welk mate-

riaal jij ook schildert, de clou 
is dat je vriendjes wordt met 
het materiaal. Acryl-en aqua-
relverf, houtskool en krijt, ma-
teriaal om Craquelé te maken 
staan klaar in het Atelier. 

2. De schilderregels: Of je nu ab-
stract werkt of figuratief, ken-
nis van schilderregels onder-
steunt jou om tot het vormen 
van een beeld te komen. Iede-
re keer weer ontdek je nieuwe 
mogelijkheden van een schil-
derregel. 

3. Het gesprek met je beeld: Je 
neemt de tijd om het schil-
derij te vragen wat het nodig 
heeft, zodat het jouw verhaal 
gaat vertellen. Je zit niet lan-
ger vast aan “hoe het moet” 
maar aan wat jij belangrijk 
vindt. Dan komt jouw eigen 
beeldverhaal vanuit al die 
herhalingen tevoorschijn. 

Ada Bruine de Bruin: “Joke heeft 
mij leren spelen met verf. Thuis 

was ik al bezig met experimen-
teren, toch stond ik een beetje 
op de rem. De technieken heeft 
Joke mij aangereikt en ik heb bij 
Joke prachtige werken gemaakt 
en kan daar verder mee.” De les-
sen zijn geschikt voor beginners 
en gevorderden.

Informatie:
Op 7 september 2019 (13.30-
16.30 uur) geeft Joke Zonne-

veld een Proefles in haar Ate-
lier aan de Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn. De cursus Schil-
deren buiten de Lijntjes begint 
op ma, do en za vanaf de twee-
de week van september. Spe-
lend Schilderen voor kinde-
ren (5-8)op do-middag om de 
week. Het atelier is te huur in 
deeltijd. Info: www.paintyour-
passion.today, tel: 06-44850038,  
paint@jokezonneveld.nl

Schilderen buiten de Lijntjes
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De Ronde van Uithoorn wordt op 
zondag 25 augustus verreden op 
de baan van UWTC rond sport-
park Randhoorn. Permanence en 
kleedkamers: clubgebouw UWTC 
(sportpark Randhoorn, bij de bmx 
baan)

10.30 uur: veteranen 60+ 
11.45 uur: interclub cat 7
& nieuwelingen 
13.00 uur: sportklasse/basisleden 
14.30 uur: amateurs/junioren 
In alle categorieën zullen UWTC 
leden van start gaan. Publiek is 
van harte welkom om de renners 
aan te moedigen. 

Klimomloop Berg en Terblijt
Zondagochtend 18 augustus 
rond 7 uur vertrokken de UWTC 
amateurs Bart de Veer en Tommy 
Oude Elferink met aanhang rich-
ting een nat Limburg. Eerst leek 
het erop dat het rondom de start 
van 10 uur droog zou worden. 
Maar onderweg werd de buien-
radar veelvuldig geraadpleegd 
en moesten de jongens toch con-
cluderen dat het een natte koers 
zou worden, en dat werd het! 
Blijkbaar hebben een hoop wiel-
renners een hekel aan nattigheid 
want van de 80 aangemelde ren-
ners stonden er maar twintig 
aan de start. Sneu voor de orga-
nisatie. En deze 20 bikkels waag-
de zich aan de omloop van bijna 
3 km lengte die 17 keer afgelegd 
moest worden. Weinig vlakke me-
ters deze omloop met de beklim-

ming van de Geulhemmerberg 
en de afdaling van de Vogelzang-
weg. Bart bereikte zelfs een top-
snelheid van 82 km/u in de afda-
ling. In de tweede ronde wisten 
2 renners weg te springen, en zij 
kregen maximaal een voorsprong 
van 30 seconde. Half koers gaven 
twee Belgische broers gas en liep 
de voorsprong terug naar zo’n 15 
seconde. Toen wist Bart samen 
met de Belgische Fabio Porco 
het gat in één ronde dicht te rij-
den. Omdat het tempo toen weer 
wat zakte wisten de 4 achtervol-
gers er weer bij te komen. Met 
zes renners gingen ze de laatste 
ronde in. Fabio Porco greep met 
overmacht de winst en hierachter 
reed Bart onbedreigd naar de 2e 
plaats en 3e werd Pim Hackmann 
uit Heemstede. Voor Tommy een 
mooie 9e plaats. Fabio Porco is 
Belgisch en Benelux kampioen en 
vertelde aan de speaker dat als de 
rest hem naar de streep brengt, 
hij voor de winst gaat. En dit was 
zijn 12e overwinning van het sei-
zoen. Voor Bart een herhaling van 
2018 en wederom de 2e stek. 

Ronde van Pijnacker
De jeugdrenners Mike Derogee 
en Lance Venema hebben zater-
dag 17 augustus de ronde van 
Pijnacker gereden. Cat 6 en 7 re-
den tegelijk de koers. In de 2e 
ronde reed Ryan Gal weg en Mike 
zette de achtervolging in. Mike 
kon hem echter niet meer bij-
halen, maar liep wel verder uit 

Zondag 25 augustus 
Ronde van Uithoorn

op het achtervolgende peloton. 
Lance probeerde ook de sprong 
te maken maar kreeg te maken 
met een valpartij. Na een ronde 
vergoeding kon hij weer aanslui-
ten in het peloton. In de eindfase 
reed Lance samen met een cat 6 
renner weer weg uit het peloton. 
Mike 2e en Lance 3e. Knap ge-
daan mannen!

Postnord UCI WWT Vårgårda 
WestSweden RR
Lorena Wiebes ging zondag 18 
augustus van start in een UCI 
wedstrijd in Zweden. Na diverse 
ontsnappingen kwam in de laat-
ste kilometers het peloton weer 
bij elkaar. Marianne Vos ging als 
eerste de laatste bocht door, ge-
volgd door Bastianelli en Lore-
na. Martha Bastianelli wist nipt te 
winnen voor Vos en Wiebes. Lo-
rena was de beste jongere van-
daag. In de World ranking staat 
Lorena op de derde plaats en in 
de UCI Worldtour ranking op de 
5e plaats.

Met een zeker gevoel op de 
Mountainbike. Voor beginnen-
de Mountainbikers organiseert 
wielerclub TTC De Merel daar-
om samen met de NTFU een cur-
sus! Mountainbikes zijn populair. 
Veel mensen kopen zo’n fiets vol 
enthousiasme, maar komen er al 
gauw achter dat remmen, scha-
kelen en in balans blijven op zo’n 
fiets wel wat anders is dan fiet-
sen op een gewone fiets. Om te 
voorkomen dat je enthousiasme 
wegebt en je fiets werkeloos in 
de schuur komt te staan, kun je 
nu deelnemen aan Start2Moun-
tainBike. Een laagdrempelig trai-
ningsprogramma onder begelei-
ding van een ervaren instructeur, 
waarbij je in 4 trainingen meer 
controle over je mountainbike 
krijgt. Start2Bike is een trainings-
concept ontwikkeld door wieler-

sportbond NTFU en heeft in de af-
gelopen jaren ruim 10.000 spor-
tieve fietsers op weg geholpen. 

Ronde Venen
In De Ronde Venen start op zater-
dag 21 september wielersport-
bond NTFU in samenwerking met 
fietsclub TTC De Merel met Start-
2Mountain Bike. De training is 
ook geschikt voor mensen die al 
langer op de fiets zitten maar nog 
niet eerder een training volgden. 
De trainers hebben naast aan-
dacht voor remmen en schakelen 
ook aandacht voor klimmen, da-
len, bochtentechniek en het ne-
men van obstakels. 

Inschrijven en meer informatie
De inschrijving is geopend sinds 
5 augustus. Op www.start2bike.nl 
vind je meer informatie 

Start2MountainBike

Het 32e clubkampioenschap 
doubletten kende dit jaar maar 
acht deelnemende equipes. De 
kampioen van 2018 was maar 
voor de helft aanwezig wegens 
familieverplichtingen. Hoewel 
de weersvoorspellingen niet ge-

weldig waren bleef het droog 
op een enkel druppeltje na en 
was de temperatuur prima voor 
het boulen. Via loting werden de 
acht deelnemende equipes ver-
deeld over twee poules van vier, 
waarin een halve competitie, dus 

Clubkampioenschap 
petanque doubletten

Op 4 september 1984 hebben 
Arnold Scholten en Ton Bocxe Bil-
jartfederatie De Ronde Venen op-
gericht. De Schans in Vinkeveen 
was daar de bakermat voor, want 
Arnold (die helaas al is overleden) 
en Ton waren leden van de Bil-
jartclub bij de familie Beets. Piet 
Beets wilde toen wel een nieuw 
biljart van Bocxe Biljarts kopen 
onder de voorwaarde dat Ton 
daar lid zou worden. Arnold werd 
voorzitter en Ton nam het secre-
tariaat op zich. Het eerste jaar 
werd gestart met 5 teams en een 
jaar later werden dat al 9 teams. 
De groei zat er goed in want in 
de biljartsport speel je op eigen 
sterkte zodat de uitdaging om te 
winnen voor iedereen gelijkwaar-
dig was. Bij eerdere jubileumvie-
ringen hadden wij Raymond Ceu-
lemans en later Dick Jaspers voor 
een aantrekkelijke en ludieke de-
monstratie.

Deze jubileumviering is in De Wil-
lisstee op zaterdag 31 augustus, 
aanvang 19.15 uur. Erik Vijverberg, 
Europees kampioen kunststoten 
gaat ons verrassen met collega Re-
né Dericks. Het huidige bestuur, 
bestaande uit Piet Best - voorzitter, 
Ray Kramer - secretaris, Ton Bocxe 
-penningmeester en Aria ten Cate 
– wedstrijdleidster, hebben voor 
het nieuwe seizoen het program-
ma klaar. Momenteel zijn er 18 
teams die aan de competitie deel-
nemen. Op maandag 26 augustus 
is de eerste wedstrijd om de Cor 
Scholte Trofee die deze keer tussen 
Stieva-De Kuiper 1 en De Kromme 
Mijdrecht 1 gaat. Deze wedstrijd is 
ook in de Willisstee en begint om 
20.00 uur. De competitie, die be-
staat uit 2 divisies en een beker-
competitie, begint op 2 september. 
Als u nog een programmaboekje 
wilt ontvangen stuur dan een mail 
naar: biljartfederatie@hotmail.com

Biljartfederatie viert 
35-jarig jubileum

Op donderdagmiddag 29 augus-
tus vindt het eerste Old Star Wal-
king Football toernooi plaats in 
De Ronde Venen. Als onderdeel 
van het festiviteitenprogramma 
rond het 90-jarig bestaan van de 
voetbalclub Hertha in Vinkeveen 
strijden acht clubs uit de regio 
om de eerste Ronde Venen Bo-
kaal op het sportpark de Molm-
hoek, Mijdrechtse Dwarsweg 4 
in Vinkeveen. Onder de deelne-
mers de old stars van FC Utrecht 
en Sportlust (Woerden). Het toer-
nooi begint om half twee en de 
winnaar zal bekend zijn rond vier 
uur, waarna u met hen kunt na-

praten in de derde helft. Onder de 
deelnemers uiteraard ook de Wal-
king Football groep van Senior 
Sportief Actief De Ronde Venen 
(voorheen Spel & Sport). Deze 
groep traint wekelijks op het veld 
van Hertha, komt bij toernooi-
en uit onder de naam s.v. Hertha 
en is tevens organisator van het 
toernooi. Wilt u kennismaken met 
deze mooie sportactiviteit voor 
60-plussers, kom dan kijken en 
hen aanmoedigen. Als u het net 
zo leuk vindt als zij, dan hopen zij 
dat u met hen mee gaan doen op 
de maandagmiddag 14.00 uur, de 
training dag en -tijd.

Eerste Old Star Walking 
Football toernooi

Veranderingen bij 
KDO Dance
De vakantie is alweer bijna voor-
bij en volgende week gaan ze 
weer starten met de danslessen 
Er gaat een hoop veranderen. Af-

gelopen seizoen is er afscheid ge-
nomen van dan juf Inge, maar 
ze gaat nog wel gezellig mee op 
kamp. Ja je leest het goed, sinds 

drie partijen, gespeeld werden. 
Per poule werd een stand opge-
maakt op basis van aantal winst-
partijen en zo nodig onderling re-
sultaat bij gelijk eindigen. Daarna 
volgden de halve finales tussen 
de nummer een van de en poule 
en de nummer twee van de ande-
re poule, De winnaars speelden 
vervolgens de finale. Opmerkelijk 
was dat drie van de vier favorie-
ten in een poule terecht kwamen. 

De eindstand in de poules was
Poule A: 1. Jos de Zwart/Ton 
Boersma 3 winst; 2. Jannie v Koot-
en/Hans vd Wal 2 winst; 3. Paul 
Hamstra/eva v Ark 1 winst; 4. Mar-
ja de Ru/Harry vd Dungen 0 winst;
Poule B: 1. Ina Hoekstra/Nel Bloe-
mers 2 winst; 2. Michiel en Wilma 
Buchner 2 winst; 3. Gerty en Rinus 
Meijers 1 winst; 4. Ria v Beek/Al-
fonso Atanes 1 winst;
Ina en Nel werden eerste, omdat 
zij van Michiel en Wilma gewon-
nen hadden. Zo ook de plaatsing 
voor de derde en vierde plaats.

Halve finale
De halve finales gaven een mooie 
strijd te zien, waarbij de equipes 

lang dicht bij elkaar bleven qua 
tussenstand. Uit eindelijk won de 
equipe Michiel en Wilma Buchner 
van Jos de Zwart/Ton Boersma 
(13-8) en Jannie v Kooten/Hans 
vd Wal wonnen met 13-10 van Ina 
Hoekstra/Nel Bloemers. Gelijk-
tijdig met de halve finales werd 
door de overige equipes om de 
vijfde t/m achtste plaats gestre-
den. De finale werd een soort 
dorpenstrijd Kudelstaart tegen 
Mijdrecht. De strijd in de fina-
le was een van de hevigste in de 
geschiedenis van dit kampioen-
schap. Tot de laatste boule bleef 
het spannend wie er zou win-
nen. Uiteindelijk wisten Michiel 
en Wilma Buchner het dertiende 
punt te scoren om met een punt 
verschil de titel naar Kudelstaart 
te halen.

De eindstand
1. Michiel en Wilma Buchner; 2. 
Jannie v Kooten en Hans vd Wal; 
3. Jos de Zwart en Ton Boersma; 
4. Ina Hoekstra en Nel Bloemers; 
5. Rinus en Gerty Meijers; 6. Paul 
Hamstra en Eva v Ark; 7. Ria v 
Beek en Alfonso Atanes; 8. Marja 
de Ru en Harry vd Dungen.

dit jaar mogen ook de dansgroe-
pen mee op kamp. Hoe gaaf is 
dat! Via Inge hebben ze gelukkig 
een nieuwe juf gevonden, want 
dat was wel even spannend of dat 
ging lukken. Ze heet Noëlla en ze 
is een enthousiaste, vrolijke meid 
en heeft er super veel zin in om de 
lessen over te gaan nemen. Er is 
dit jaar ervoor gekozen om met 2 

groepen te starten, vanaf dinsdag 
27 Augustus. Groep 1 t/m 4:  van 
16 uur t/m 17 uur. Vanaf groep 5:  
van 17 uur t/m 18 uur. Dinsdag 3 
September is er uiteraard geen les 
vanwege de kermisoptocht. één 
proefles of een workshop (€10) 
van 4 lessen volgen. De lessen 
zijn in de sportzaal bij KDO van de 
Vuurlijn in De Kwakel,

Veteranen
Het afgelopen weekend zijn de 
UWTC renners Ben de Bruin, Leen 
Blom, John Tromp en Guus Zan-
tingh weer volop actief geweest 
bij de veteranenwedstrijden. Za-
terdag 17 augustus reden ze hun 
wedstrijd op het wielerparcours 
in Amsterdam/Sloten. Bij de 70+ 
waren er enkele uitlooppogin-
gen, maar deze hielden niet lang 
stand. Met nog 5 ronden te rij-
den vormde zich een twee mans 
kopgroep, waarbij Leen Blom, 
maar helaas werden zij in de laat-
ste ronde ingerekend. Guus Zan-
tingh uit Mijdrecht won de wed-
strijd voor Jan Croezen uit Har-
derberg en Leen Blom finishte 
als 13e. Ook in de 60+ wedstrijd 
waren pogingen om te ontsnap-
pen maar het duurde tot 3 ron-
den voor het einde eer 2 renners 
weg konden springen en zij ble-
ven uit de greep van het peloton. 
Maas van Beek uit Barneveld won 
de wedstrijd voor Arie Blomberg 
uit Kedichem. Ben de Bruin ein-
digde als 13e.
Zondag 18 augustus stonden de 
renners aan de start in Woerden. 
Bij de 70+ werd er kort na de start 
door enkele renners ontsnap-
pingspogingen ondernomen 
maar ze kregen geen ruimte. Het 
was met nog 8 ronden te gaan de 
Nederlandse kampioen Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis die uit het 
peloton demarreerde en een rui-
me voorsprong opbouwde en de 
wedstrijd won. De spurt van het 
peloton werd gewonnen door 
Guus Zantingh voor de tweede 
plaats. Leen Blom finishte als 6e. 
Ook bij de 60+ duurde het lang 
voordat er renners uit het pelo-
ton wisten te ontsnappen. Uitein-
delijk met nog 10 ronden te gaan 
wisten twee renners een kleine 
voorsprong te nemen Arie Blom-
berg wist de wedstrijd te winnen 
voor Kees van Prooijen uit Den 
Haag. John Tromp spurtte zich 
naar een 4e plaats.

Foto: Truus van Gooi
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Van 16 tot en met 18 augustus is 
op de 18 holes golfbaan van Golf-
park Wilnis gestreden om de ti-
tel clubkampioen strokeplay van 
Golfclub Veldzijde. 11 dames 
speelden verspreid over drie da-
gen, 21 heren op zaterdag en 
zondag. De heren speelden za-
terdag 2 keer 18 holes en de da-
mes verdeelden de drie rondes 
over drie dagen. Zondag werd de 
beslissende ronde gespeeld. Bij 
strokeplay gaat het om het aan-
tal slagen dat een speler over een 
ronde van 18 holes haalt. De spe-
lers moeten doorspelen tot de 
bal in de hole ligt, of het nou na 
vijf of na twaalf slagen is. Het aan-
tal slagen van de achttien holes 
wordt bij elkaar opgeteld om tot 
de eindstand te komen en te be-
palen wie winnaar is. Ter vergelij-
king, een professionele golfer zou 
over de drie rondes 216 slagen 
mogen hebben. 

Nat
Na een zware en natte zaterdag 
met veel wind, werden bij de he-
ren de finalisten voor de wed-
strijd op zondag bepaald. De 
derde plaats was voor Michael 
Dijkstra die 253 slagen nodig had 
voor de 54 holes die hij in twee 
dagen speelde. Dat is al vijf sla-
gen minder dan de clubkampi-
oen vorig jaar nodig had en die in 
deze wedstrijd ontbrak. De twee-
de plaats was net als vorig jaar 
voor Henk Venus die met 251 sla-
gen de drie rondes volbracht. Vo-
rig jaar had Henk hier 259 slagen 

voor nodig. De clubkampioen 
2019 werd Jan van der Wal; hij 
verbeterde op bijna elke hole met 
één slag zijn prestatie van 263 sla-
gen in 2018. Met een voorsprong 
van vier slagen eindigde Jan met 
een totaal van 247 slagen. 

Drie dagen
De dames verdelen de wedstrij-
den over drie dagen. Op zater-
dag, de tweede dag, waren de 
club referees nodig om uitsluit-
sel te geven of juist gehandeld 
was volgens de golfregels bij een 
zelden voorkomende situatie. Als 
onjuist gehandeld zou zijn, zou 
een van de speelster gediskwali-
ficeerd moeten worden, maar dat 
bleek gelukkig niet nodig. Het 
zorgde wel voor de nodige com-
motie en emotie en dat is bij het 
mentale onderdeel van de golf-
sport een tegenstander. Ellen Uit-
dehaag won van Joke Delfos en 
werd derde met 281 slagen. De 
strijd tussen de nummers 1 en 2 
van vorig jaar werd herhaald op 
de finaledag. Joke Schiphorst ein-
digde met 276 slagen, 1 slag min-
der dan de clubkampioene, en 
dat waren 13 slagen minder dan 
in 2018. De titel van clubkampi-
oene ging naar Annelien Lewin, 
die haar titel prolongeerde. Anne-
lien won met 275 slagen, 2 slagen 
minder dan vorig jaar. Dat kwam 
door haar nieuwe putter zei ze in 
haar dankwoord in het clubhuis. 
De prijzen werden uitgereikt door 
voorzitter Dick Westerveld en se-
cretaris Herpert Trouw. 

Annelien en Jan Clubkampioen 
Strokeplay 18 holes

Annelien Lewin en Jan van der Wal zijn clubkampioenen Strokeplay 18 
holes Golfclub Veldzijde 2019

Na maanden van voorbereidin-
gen gaat het weer gebeuren. De 
unieke en allerbelangrijkste au-
tocrosswedstrijd van het jaar met 
sloten, strobalen en veel sensa-
tie; De GP van Abcoude. Mooier 
kan een autocross niet worden. 
2019 is de 45ste wedstrijd en we 
zijn weer erg blij met boer Bart de 
Vries dat we ook dit jaar op zijn 
weiland de wedstrijd mogen or-
ganiseren. De ingang naar het 
crossterrein voor rijders en pu-
bliek is gemaakt op het bouwter-
rein aan de Lindewetering. Aan-
vang van de wedstrijd is om 12.00 
uur. Entree: €10,- en kinderen t/m 
12 jaar GRATIS. Parkeren €2,-. Het 
parkeren voor publiek is ook dit 
jaar lekker dicht bij de wedstrijd 
op een weiland direct naast het 
circuit. Een mooi bericht is dat we 
besloten hebben om weer een 
Sensatieklasse te organiseren. 
Deze klasse is een klasse die qua 
veiligheid gebaseerd is op ons re-
glement, maar in deze klasse mo-
gen ook de crossauto’s met 5 en 6 
cilinder motoren mee doen. Deze 
coureurs zijn niet bang voor een 
deukje meer of minder. Het gaat 
niet om de snelheid, maar om het 
spektakel, de sensatie. De hoofd-
prijs gaat naar de coureur die de 
meeste en mooiste acties maakt. 
Inhalen mag alleen nadat je de 
ander wel even hebt geraakt. En 
dan krijg je een hele andere wed-
strijd. 

Lol
Het gaat voor velen om de lol van 
de wedstrijd, maar de winst wil ie-
dereen wel halen. Eeuwige roem 
als finalewinnaar van Abcoude, 
wie wil dit nu niet! Nadat vorig 
jaar Ivo Galekop in zijn verlaag-
de kever de finale won , staan er 
nu weer veel favorieten klaar om 
vol de strijd aan te gaan. Nieu-
we ronde, nieuwe kansen. Sowie-
so een nieuwe winnaar daar Ivo 
niet heeft ingeschreven maar hij 
gaat ons helpen met vlaggen tij-
dens de wedstrijd. Dus kansen 
voor Willem van Randeraad en 
Roy Burger, de nummers 2 en 3 

van afgelopen jaar, maar ook voor 
coureurs zoals “good old” Piet van 
Dijk of Victor Borgdorff of Rene 
Kennis of Mitch Bruns. Allemaal 
gebrand om weer een goed re-
sultaat neer te zetten en natuur-
lijk om ook vol gas voor de over-
winning te gaan. 
De strijd is open. Het wordt weer 
super spannend…

Dames
Bij de dames heeft Rebecca Bur-
ger de afgelopen 4 jaar gewon-
nen. Wie van de dames gaat de 
uitdaging aan om Rebecca van 
een uitzonderlijke 5e overwin-
ning af te houden? Maar voor-
al Catharina Dijkstra, Sasja Bree-
dijk, de top van afgelopen jaar, 
zullen haar weer volwaardig par-
tij geven. En niet vergeten na-
tuurlijk Lianne van Mourik in haar 
verlaagde kever… zij is een hele 
snelle dame… Ik ben benieuwd 
hoe dit zal aflopen…

B heren
De B- finale heren is een blijver-
tje. De nummers 1,2 en 3 van el-
ke groep heren start rechtstreeks 
in de A-finale, waarbij natuurlijk 
de besten achteraan starten. Dit 
is al een jarenlange echte Abcou-
dense autocross traditie. Om nog 
meer rijders een finale te laten rij-
den, voeren we dit jaar de B- fina-
le in. Wij gaan de nummers 4, 5 en 
6 van elke groep een B-finale la-
ten rijden. Ook in deze finale star-
ten de besten achteraan. De num-
mers 1 en 2 van deze B-finale mo-
gen dan mee doen aan de A- fi-
nale.  Zij starten in de A-finale dan 
achteraan. De B-finale zal dan ook 
door de coureurs als een echte fi-
nale verreden worden. En finales 
van de autocross Abcoude zijn 
per definitie spannend! Nieuw is 
dit jaar de inrichting van een Ho-
recaplein, verzorgt door de lokale 
bedrijven Koekenbier en De Punt. 
Voor uw hapje en drankje én voor 
een stukje live muziek tijdens de 
pauzes en natuurlijk voor de fees-
telijke prijsuitreiking. Het is een 
feest op de cross!

Autocross Abcoude
De elfde avond zomerbridge le-
verde vier lijnen op van ieder 
twaalf paren. In de A- lijn waren 
het Jan Egbers & Ben Remmers 
die de concurrentie te slim af wa-
ren met een score van 60,42%. De 
tweede plaats en prijs was voor 
Johan Le Febre & Wim Slijkoord 
die met 58,33% Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst, wellicht mede 
door een gemist slem van laatst 
genoemden dat hen op een totaal 
van 54,58% liet stranden, versloe-
gen. Lijnie Timmer sloot deze keer 
een verbondje met Adriaan Koele-
man en dat leverde voor hen een 
vierde plek van 53,75% op en ble-
ven zo Jos Hillegers & Jan de Jong, 
die op 53,33% uitkwamen, net 
voor. De B- lijn leverde ook een 
zestiger op, behaald door Gerda 
Schavemaker & Jaap Kenter, die 
met 60,83% hun noblesse obli-
ge zo keurig bevestigden. Renske 
Visser stuwde Kees weer eens op 
in de vaart der bridgers door een 
knappe 57,08% waarmee ze twee-
de werden. Dit ging wel ten koste 
van Rachelle Namm & Jan Snoek, 
die deze plek wellicht pas in het al-
lerlaatste spel verspeelden, op het 
verkeerde been gezet door een 
ietwat gefrustreerd 1 Sans tussen-
bodje van de tegenpartij! Agnes 
Kroes & Gerda Ruygrok volgden 
als vierde met 52,50% en Carla Eu-
we & Bep Schumacher sloten met 
50,83% de best of five af en dat le-
verde ook de chocola op verbon-
den aan de plek het dichtst boven 
vijftig procent.

C lijn
In de C- lijn wonnen Lia van Kessel 
& Thea Twaalfhoven ruim de eind-
sprint door met 59,17% als eer-
ste over de streep te komen. Co-
bie Bruine de Bruin & Gerda Bos-
boom voerden hier met 55,42% 
het achtervolgende peloton aan 
als tweede, waarna Bep de Jong 
& Herman van Beek met 54,58% 
derde, Thea & Paul Kenter met 
52,08% vierde en Gerbrand Nig-
tevegt & Bep Verleun met 51,67% 
vijfde werden. De D- lijn was deze 
maal het domein van Erny Brand-
sen & Theo van Vliet die met de 
enige zestiger van 60,42% duide-
lijk eerste werden. Op twee de-
den de “good old ladies” Greet 
van de Bovenkamp & Ria Wezen-
berg het meer dan goed door 
58,75% te bereiken. Joke & An-
ton de Wit werden daar vlak ach-
ter derde met 57,92% en ook Ti-
neke Schreurs & René de Jong 
bleven met 55% precies als vier-
de dicht in de buurt. Ineke Koek 
& Ellen van der Toorn sloten hier 
de top met 50,83% af als vijfde 
paar. Met twee avonden voor de 
boeg heeft u nog even de kans 
om deelgenoot te worden van 
dit ongeëvenaarde zomerbridge-
spektakel in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Inschrijven kan per e- 
mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540 of tussen 
19.15 en 19.30 uur in de zaal. Het 
begint om 19.45 uur en het kost 
€6,- per paar.

Zomerbridge De Legmeer

Voor iedereen die overweegt te 
leren bridgen en snel wil spelen 
op een club is er nu goed nieuws. 
In oktober start André van Herel, 
bridgedocent in samenwerking 
met Cora de Vroom en Ruud Les-
meister een cursus, gebaseerd op 
de nieuwe methode beschreven 
in het cursusboek “Bridgeleer-
boek voor iedereen”. 

Bridge opent een hele 
nieuwe wereld 
Bridgen is populair. In Nederland 
spelen meer dan 300.000 mensen 
bridge. Nog eens vier keer zoveel 
mensen overwegen het. Bridge 
‘grijpt’ je snel en het is verslavend 
leuk. Dat is niet gek, want er gaat 
letterlijk én figuurlijk een wereld 
voor je open. Bridgen kan name-

lijk altijd en overal. Het is een we-
reldsport met internationale spel-
regels, je kunt dus zelfs op vakan-
tie en online bridgen. 

Sociaal, voor iedereen
Ook figuurlijk opent bridge je we-
reld. Je bouwt een levendig so-
ciaal netwerk waarvan je nog ja-
ren plezier hebt. Zeker wanneer 
je ook nog eens bij een club gaat 
spelen, waar je veel mensen ont-
moet. Het mooie van een sport 
als bridge is dat je lang kunt blij-
ven spelen. Bridge kent vrijwel 
geen drempel, ook niet financi-
eel. Het is voor iedereen.
Snel op een club van start
Bridge is niet alleen gezellig, het 
scherpt je geest en houdt je fit. 
Zoals bij alle sporten is het be-

Start met bridge

Het seizoen 2019/2020 gaat weer 
bijna beginnen voor bridgeclub 
Hartenvrouw/heer. Nadat ze allen 
hebben genoten van een lange en 
vooral warme zomer gaan ze weer 
denken aan bridgen. Heeft u ook 
zin om lid te worden van een ge-
zellige bridgeclub in Uithoorn? 
Zij spelen op dinsdagmiddag van 
13.15/16.15 uur bij de Scheg aan 
de Arthur van Schendellaan. Ze 
spelen in 2 lijnen dus voor zowel 
de beginnende als de gevorder-
de bridger is plaats. Alle uitslagen 
worden ingevoerd in kastjes en na 

afloop van de spelmiddag is de uit-
slag meteen bekend. Door het sei-
zoen, dat loopt van de eerste dins-
dag van september t/m laatste 
dinsdag van april, organiseren ze 
gezellige drives voor de Kerst en 
met Pasen en dan zijn er altijd wat 
extraatjes voor de leden. Kortom 
ze maken het zo gezellig mogelijk! 
Als u zin heeft om lid te worden of 
om een keer op proef mee te spe-
len meldt u zich aan bij Marja van 
Holst Pellekaan 0297569957, mar-
javhp@gmail.com en we bespre-
ken de mogelijkheden. 

Bridgeclub Hartenvrouw-
heer gaat weer starten

Na de zomerstop starten zij op 
donderdagavond 5 september a.s. 
weer met het nieuwe bridgesei-
zoen. Ze spelen in twee lijnen, een 
A en een B lijn. Na zes competitie 
ronden vindt er een promotie en 
degradatie plaats. Dit is altijd weer 
een spannend moment. Ook hou-
den zij een kerstdrive, waar mooie 
prijzen te winnen zijn. Tijdens deze 

kerstdrive worden heerlijke hapjes 
geserveerd. Naast een spannende 
competitie zijn zij vooral een re-
creatieve en gezellige club. Zij ver-
welkomen graag nieuwe leden. U 
bent van harte welkom om, uiter-
aard vrijblijvend, de sfeer op de 
club te komen proeven. Inlichtin-
gen zijn te verkrijgen bij Carla Dijk-
man, tel: 0297-262268.

Bridgevereniging de 
‘BridgeBoei’

Voor de bekercompetitie begint 
en de competitie seizoen 2019-
2020 speelt Legmeervogels nog 
een aantal oefenwedstrijd. Ge-
speeld heeft Legmeervogels al 
tegen ZSGOWMS. dit duel verliest 
Legmeervogels met 0-3. Daar-
na thuis tegen United/DAVO. Dit 
duel is geëindigd in een 3-2 over-
winning voor Legmeervogels. Ge-
scoord in dit duel werd er door 
Oltman Lechkar, Quint Piris en 
Jasper Burgers. Dan is er gespeeld 
op dinsdag 20 augustus uit te-
gen Argon za.1. Op zaterdag 24 
augustus speelt Legmeervogels 
thuis tegen het 1ste zondagelftal 
van Roda’23. Dit duel begint om 
14.00 uur. Dan speelt Legmeer-

vogels hierna nog een oefenwed-
strijd en wel uit tegen CSW. dit 
duel op dinsdag 27 augustus be-
gint in Wilnis om 20.00 uur. 

Competitie
De competitie die start op zon-
dag 22 september van start gaat 
begint voor Legmeervogels met 
een uitwedstrijd in Zuid-Schar-
woude tegen LSVV. Vervolgens 
op zondag 29 september thuis 
tegen Fortuna Wormerveer en 
op zondag 6 oktober eveneens 
thuis maar dan is de tegenstan-
der Hoofddorp. De thuiswedstrij-
den van Legmeervogels begin-
nen net als afgelopen seizoen om 
14.00 uur

Legmeervogels oefenen verder

Bridgevereniging De Ronde Ve-
nen speelt ook het nieuwe seizoen 
vanaf 10 september op de dins-
dagavonden om 19.30 uur weer in 
een ontspannen sfeer in de Willis-
stee. Er wordt gestreefd naar ver-
dere uitbreiding van het huidige 
ledental. Dit geldt zowel voor be-
ginnende als gevorderde bridgers. 
Naast het spelen gaat het bij ons 
ook om de gezelligheid en de so-

ciale contacten. Na afloop van de 
speelavonden is er alle tijd om nog 
even na te praten. Wilt u thuis met 
kennissen spelen, dan heeft de ver-
eniging ook bridgekoffers beschik-
baar, welke tegen geringe kosten 
door de leden geleend kunnen 
worden. Nadere informatie is ook 
telefonisch verkrijgbaar bij Coen 
van Straalen (0297.593210) of e-
mail: bridge.drv@mail.com 

Kom bridgen in de 
Willisstee in Wilnis

Ontspannen spelen bij 
Bridgeclub ‘Paraplu’ 
Het nieuwe bridgeseizoen begint 
weer op 10 september. Begint het 
bij u al te kriebelen om toch eens 
te spelen in een gezellige en ont-
spannen sfeer? Kom dan zaterdag 
24 augustus naar de open dag van 
de bridgeclub “Paraplu” in Wilnis 
om kennis te maken met de spel-
leiders. Zij zijn daar aanwezig zijn 
om uw vragen te beantwoorden 
en uiteraard kunt u dan ook in-

schrijven voor het nieuwe seizoen. 
Wij spelen niet alleen voor gevor-
derden, maar ook beginnende 
bridgers kunnen hier uitstekend 
terecht. Er wordt gespeeld in twee 
lijnen op dinsdagavond in het ge-
bouw van de Stichting Paraplu. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Theo Bos (tel. 
0297-255536) of Jan Rovekamp 
(tel. 0297-288829).

Het seizoen gaat weer beginnen. 
Met ingang van 10 september 
gaan klaverjasclub ‘gezelligheid is 
troef’ in De Kwakel weer van start. 
Wij zoeken nog nieuwe leden. 
Dinsdagavond 10 september 
vanaf 20.00 uur begint de com-
petitie. Het seizoen is in twee-
en gesplitst. De eerste helft gaat 

tot eind december en de 2e helft 
tot eind april. De intree is €3,-. Zij 
zorgen voor vervanging als u een 
avond niet kan. Voor informatie 
kunt u terecht bij: Lydia Verkerk 
0297-563918 mob.0644110294 
Jan v.d. Knaap 0297-565682 
mob.06-26660587 Adres: K.D.O. 
Vuurlijn 5, 1424NN De Kwakel.

Klaverjasclub 
‘gezelligheid is troef’

langrijk dat je de basisbeginselen 
goed beheerst. Door alle aspec-
ten die bridge zo interessant ma-
ken, heb je het niet in een uurtje 
volledig onder de knie. Toch wil-
len de meeste bridgecursisten 
liefst direct met en tegen ande-
ren spelen. Speciaal voor hen is er 
een cursus ontwikkeld. De cursus 
is beschreven in het cursusboek: 
“Bridgeleerboek voor iedereen”. 
Begin je op een wat latere leeftijd 
met bridge en wil je snel bij een 
club aansluiten of gezellig thuis 
bridgen, dan is dit de cursus voor 
jou. Ze starten binnenkort bij Par-
tycentrum Colijn. Ben jij enthou-
siast geworden of wil je meer we-

ten over bridgen? Mail dan naar 
bridgedocent.andre@gmail.com 
of bel met André van Herel 06-
15115388





Dorpskerk van Aalsmeer
Aalsmeer - Een nieuwe rubriek 
deze zomer: Monumenten in 
de schijnwerper. De gemeente 
Aalsmeer telt best heel veel mo-
numenten of, ambtelijk gezegd, 
objecten die een algemeen be-
lang vertegenwoordigen. Gebou-
wen, huizen en kerken die om 
cultuur- of architectuur histori-
sche waarde, schoonheid of be-
tekenis voor de wetenschap heb-
ben. Meestal betreft het gebou-
wen, maar ook bruggen, parken 
en begraafplaatsen kunnen als 
monument aangemerkt worden. 
In een aantal gevallen is niet al-
leen de buitenkant beschermd, 
maar ook het interieur. Ook kun-
nen bij gebouwen behorende 
terreinen, zoals tuinen en parken 
en op zichzelf staande terreinen 
de status monument krijgen.
Aalsmeer kent liefst 29 Rijksmo-
numenten, 3 Provinciale monu-
menten, 43 Gemeentelijke monu-
menten en 8 gebieden die aange-
wezen zijn als gemeentelijk be-
schermd dorpsgezicht. 

De Dorpskerk
De Dorpskerk is een rijksmonu-
ment en staat �er aan de rand 

van het Centrum, nabij de Ring-
vaart, in de Kanaalstraat. De kerk 
is in 1549 in gebruik genomen 
en is gebouwd in opdracht van 
de Rooms-Katholieke kerk. Sinds 
1586 is de kerk protestants en 
kreeg het de naam gereformeer-
de kerk. 

De kerk is in delen gebouwd. 
Eerst als driebeukige kerk met cir-
ca 350 zitplaatsen. In 1653  was 
het aantal inwoners behoorlijk 
gegroeid en is besloten de kerk 
te vergroten. In het midden van 
de kerk werden twee zijbeuken 
aangebouwd, waardoor het een 
kruiskerk werd. 

Tot 1828 werden er mensen in 
de kerk begraven. De oudste 
zerk komt uit 1602. De welgestel-
den lagen met name rondom de 
preekstoel. 
Sinds 1973 is de Dorpskerk een 
rijksmonument. Ook het orgel in 
de kerk is opgenomen in het rijks- 
monumentenregister. Het twee-
klaviersorgel is in 1868 gebouwd 
door Hermanus Knipscheer. In 
2008 is het orgel geheel geres-
taureerd.

Van gemeentehuis naar exporuimte
Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Net als de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat is het na-
bij gelegen Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat een rijksmonument. 
De naam zegt het al, het vroegere 
gemeentehuis. Maar, niet het eer-
ste raadhuis. Dit monument heeft 
namelijk een voorganger. Het 
eerste raadhuis stond op dezelf-
de plaats en is gebouwd in 1619. 

Nummer twee, het huidige Oude 
Raadhuis, stamt uit 1780.
Tot 1962 heeft dit Oude Raadhuis 
dienst gedaan als gemeentehuis. 
Nog altijd heeft dit prachtige ge-
bouw een publieksfunctie, want 
in het Oude Raadhuis worden 
door de stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer (KCA) wisselende 
exposities georganiseerd.

Van huis van de dominee naar woning

Pastorie Hervormde kerk
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis 
is niet het enige rijksmonument 
in de Dorpsstraat. Tegenover dit 
voormalige gemeentehuis staan 
nog twee panden die deze status 
hebben gekregen. Op nummer 
14 de pastorie van de Hervorm-
de kerk. Dit pand is gebouwd in 
het eerste kwart van de 19e eeuw 
voor de dominee of de koster van 
de nabij gelegen Dorpskerk.
Het huis kenmerkt zich door de 
ingezwenkte voorgevel, de dub-
bele deur in een omlijsting door 
pilasters en vensters met acht en 
zes uitschuiframen. In het his-
torische pand hebben verschil-
lende dominees van de kerk ge-
woond, maar nu staat het te koop 
(of is net verkocht). Van binnen 
bezichtigen is de moeite waard, 
onder andere in de suite deuren 
met originele glas in lood ramen, 

maar dit is alleen mogelijk voor 
gegadigden voor dit monument. 
Het huis uit 1825 heeft negen ka-
mers en onder andere een na-
tuurzwembad in de tuin 

Schoutenhuis
Op de hoek, bij de Schoolstraat, 
op nummer 18 in de Dorpsstraat 
nog een rijksmonument. Het 
schoutenhuis en dit pand heef 
een indrukwekkende geschiede-
nis. Het huis was een van de eer-
ste stenen huizen met dakpan-
nen in Aalsmeer. 
In 1761 gebouwd als nieu-
we woning voor de schout van 
Aalsmeer. Door de dakpannen 
en bakstenen muren voorkwam 
dit pand verder afbranden van 
de Dorpsstraat vanuit de rich-
ting van de Zijdstraat bij de gro-
te brand van 1844.

Van bouwval naar blikvanger
Korenmolen ‘De Leeuw’
Aalsmeer - Van rijksmonumen-
ten in de Kanaalstraat en de 
Dorpsstraat naar monumenta-
le blikvangers in de Zijdstraat. 
Korenmolen De Leeuw op num-
mer 28 is al meer dan 150 jaar ge-
vestigd op de huidige locatie. De 
achtkante molen is een baken in 
het dorpsgezicht. Om dit cultu-
reel erfgoed in bedrijf te houden, 
zorgen zo’n 22 vrijwilligers er voor 
dat De Leeuw een levend monu-
ment blijft, dat voorziet in een re-
gionale behoefte aan ambachte-
lijke meelproducten. In het ka-
der van cultuur-historische edu-
catie wordt de molen regelmatig 
bezocht door lokale basisscho-
len en toeristen. Tevens functio-
neert dit rijksmonument als op-

leidingsmolen en examenmolen 
voor toekomsctige molenaars. De 
molenaars malen op ambachtelij-
ke en verantwoorde wijze diver-
se granen en verwerken deze tot 
verschillende producten en deze 
worden verkocht aan lokale be-
drijven en in de winkel ook aan 
particulieren. Oh, en Sinterklaas 
en de Pieten weten jaarlijks de 
molen te vinden voor overheerlij-
ke pepernoten…
De molen-winkel is iedere dins-
dag en zaterdag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Meer weten 
over dit rijksmonument? Kijk dan 
op www.molendeleeuw.nl. Vol-
gende week aandacht voor nog 
een rijkmonument in de Zijd-
straat in het Centrum.

Ontwerpen van architect Staal
De Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Na korenmolen De 
Leeuw nu de kerk met voormali-
ge kosterwoning van de Doops-
gezinde Gemeente in de schijn-
werper. Dit rijksmonument is 
ontworpen door architect J.F. 
(Jan Frederik) Staal, gebouwd in 
1926 en opgeleverd in 1927. De 
kerk en de woning zijn ontwor-
pen in de stijl van de Amsterdam-
se School met elementen uit de 
doopsgezinde kerkbouw en de 
Nieuwe Zakelijkheid. Het recht-
hoekige deel met de hoofdentree 
telt twee bouwlagen en wordt 
afgesloten door een steekkap. 
De nevenruimten, op de noord-
hoek, tellen één bouwlaag onder 
een schildkap, die aansluit op het 
dak van de kerk. De dakschilden 
zijn bedekt met rode Romaan-
se pannen. De gevels zijn opge-
trokken in grijs-groene baksteen 
met decoratieve banden en vlak-
ken in de voorgevel. Het interieur 
van de kerk is eveneens nog in 
oorspronkelijke staat met op de 
vloer zwart gelakte grenen delen 
en houten kerkbanken.

Centrale Aalsmeersche Veiling
In de nabijheid van de Doopsge-
zinde kerk staat nog een ontwerp 
van architect J.F. Staal (1879-
1940). De Centrale Aalsmeersche 
Veiling (CAV) aan de Van Clee�ka-
de komt eveneens van zijn hand. 
De bouw startte in 1922 en de op-
levering was in 1926. Het meest 
karakteristieke deel van het ge-
bouw is het front aan de Van 
Clee�kade dat bestaat uit enke-
le rechthoekige bouwdelen met 
symmetrische kappen en een ho-
ge toren. Het hoofdgebouw en 
de toren zijn ontwerpen van ar-
chitect Staal.
De veiling bleek al snel te klein 
en moest groter gebouwd wor-
den. Voor deze uitbreidingen (ge-
deelte met sheddaken en de hal 
met groene dakranden) droeg ar-
chitect Berghoef zorg. Ook de ar-
chitect van het gemeentehuis dat 
momenteel gerenoveerd wordt. 
De CAV (nu Studio’s Aalsmeer) is 
overigens geen rijksmonument, 
maar staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst.
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Wekenlang hebben ze lappen 
tekst, ontelbare liedjes en lasti-
ge dansjes uit hun hoofd geleerd. 
Niet alleen op school maar ook 
thuis werden de rollen grondig 
bestudeerd en in kleine groep-
jes geoefend. Het prachtige resul-
taat daarvan was zichtbaar in het 
Veenlanden College op 9 dinsdag  
juli. Een enthousiast publiek zag 
de musical ‘Wie heeft de rol’ en 
genoot van een mysterie waarbij 
een spion de juiste dader van een 
kunstroof moest ontmaskeren.
Daarbij ontstonden hilarische 
misverstanden en werd er tussen 
alle spannende momenten flink 
gelachen. 

Na de musical werd de feestkle-
ding aangetrokken en maakten 
de leerlingen zich klaar om in 
een prachtige bolide naar keuze 
plaats te nemen onderweg naar 
de rode loper bij OBS De Een-
dracht. Wat een feest, die glim-
mende oude brandweerauto, een 

prachtige 
Tesla, een specta-
culaire Ferrari en een schitteren-
de Austin-Healey. Daar wilden ze 
wel uren in rijden! Eenmaal over 
de rode loper stond de fotograaf 
klaar om een extra mooie ga-
lafoto te maken van de hechte 
groep vrienden en vriendinnen 
uit groep 8.
Nog heel even en het team van 

OBS De Een-
dracht zwaait ze uit, op 
weg naar het voorgezet onder-
wijs. Maar eerst nog het absolute 
hoogtepunt van groep 8: een ge-
zellig weekje naar Texel om voor 
het laatst heel veel lol te maken 
en te genieten van elkaar!

OBS De Eendracht uit Mijdrecht presenteert:

Afscheidsmusical, rode loper
en galafoto’s van groep 8!






