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Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

www.debeij.nl tel: (0297) 561386
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START SALE

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl
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Beweegbare paal bij bussluis
werkt niet volgens bewoners
Uithoorn - De fractie van Gemeentebelangen vroeg wethouder Levenbach afgelopen donderdag hoe
het nu toch zat met de bussluis in
Meerwijk en de problemen met de
beweegbare paal: “De bewoners
maken zich zorgen. De paal functioneert niet en volgens de bewoners
is de paal een paar weekenden zelfs
helemaal niet omhoog geweest”.
Wethouder Levenbach gaf direct toe
dat de beweegbare paal in de beginfase zeker niet goed had gefunctioneerd: “Maar u moet er wel rekening mee houden dat we nog in
de testfase zitten. Er zijn storingen,

maar er is geen sprake van dat je
gewoon kunt doorrijden. Dit is een
experiment.
Er wordt momenteel hard gewerkt
om de technische onvolkomenheden op te lossen. De oorzaak is veelal een technische storing. De paal
functioneert via de KAR (Korte Afstand Radio) net als de GPS satelliet. Als de instelling niet helemaal
juist is afgesteld gaat de paal niet
omhoog of omlaag. Dat is inderdaad
een paar keer voorgekomen, maar
dat probleem is inmiddels hersteld.
Sinds twee weken is er geen storing meer geweest, dus het gaat de
goede kant op. We hebben momen-

teel een bussluis reeds verwijderd
en over drie maanden gaat de tweede weg en gaan we helemaal over
op werken met deze paal”, aldus de
wethouder.
Op de vraag wanneer de sluis helemaal wordt opengesteld en wat de
bewoners daar nog voor inspraak
in hadden bleef de wethouder wat
vaag:
“Zodra de omlegging van de N201
is feit is, wordt de sluis opengesteld,
dat staat vast. Er zullen de nodige
nuances zijn en daarover kan nog
worden meegepraat dan, maar het
besluit dat hij wordt opengesteld,
dat ligt er.”

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

OP EEN GROOT DEEL VAN DE ZOMERCOLLECTIE
VOORZIEN VAN EEN SALE KAARTJE
O.A.

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

troy! 5.0161

”Er wordt hard gewerkt om technische problemen op te lossen”

Jaagpad langs
Amstel-Drechtkanaal is
nodig aan renovatie toe
De Kwakel - De bewoners aan het
Jaagpad langs het Amstel-Drechtkanaal zien met de regelmaat van
de klok fietsers met geschaafde en
blauwe plekken gesierde lichaamsdelen de dijk afkomen. Niet alleen
recreatieve fietsers en ouderen die
graag een mooie tocht langs het
kanaal willen maken hebben veel
last van het slecht onderhouden en
soms afgebrokkelde Jaagpad. Ook
de wat snellere jongens op racefietsen houden het inmiddels voor
gezien. Valpartijen zijn niet zelden
aan de orde van de dag. Daarnaast
is het Jaagpad zo smal, op sommige plaatsen nog geen 60 cm breed,
dat passeren onmogelijk is. Meestal is het uitwijken op de naastliggende berm, waar soms een greppel of een bult letterlijk als een ‘addertje’ onder het gras verscholen
ligt. Verder wordt het Jaagpad door
veel wandelaars gebruikt. Het wordt
wel aangeduid als het Pelgrimspad,
één van de Lange Afstand Wandelpaden in Nederland. Het strekt zich
dwars door het land uit als een lint
van Amsterdam naar Den Bosch en

van daar naar Visé in België. Het
Jaagpad begint bij Vrouwenakker
en loopt door tot aan de Tolhuissluizen en Bilderdam.
Prioriteit?
“Als het mooi weer is zijn er niet alleen talloze wandelaars, maar ook
honderden fietsers die van het
Jaagpad gebruik maken. Het is een
prachtige route langs het water.
Maar het pad is er in de loop van
de jaren alleen maar slechter op geworden, er zitten scheuren in en de
zijkanten brokkelen af. Veel fietsers
zitten er met hun banden in of glijden ernaast. Dat heeft vaak valpartijen tot gevolg. Om die reden mijden steeds meer fietsers en met name ouderen deze route. Ook kun je
niet uitwijken omdat het pad te smal
en ernaast dikwijls ook geen enkele
ruimte daarvoor is”, vertelt een van
de aanwonenden van het Jaagpad
spontaan. “Het traject is opgenomen in het ANWB-fietsrouteplan.
Vorig jaar heb ik contact gehad met
de afdeling Openbare Werken van
de gemeente waarbij een woord-

voerder te kennen gaf dat men
het wist en het prioriteit had. Maar
er gebeurde niets. Toen dit voorjaar maar weer eens gebeld. Ook
nu weer kreeg ik van een alleraardigste medewerkster hetzelfde verhaal te horen. Maar dat was voor mij
niks nieuws. Tot op heden geen enkele activiteit van de gemeente Uithoorn gezien of gehoord. Terwijl die
toch zo prat gaat op de mooie historische ligging van de plaats, waar
zoveel gebeurt en men trots is op
de natuur en de mogelijkheden die
de mensen wandelend en fietsend
wordt geboden. Kijk, het Jaagpad
hoeft niet overal vernieuwd te worden, maar als de scheuren worden
gedicht met een asfaltlaag en het
pad hier en daar kan worden verbreed zijn we al een stuk verder.
Maar ik vrees dat het er ook voor dit
seizoen niet in zit. En volgend jaar
zijn we twee jaar verder. Zo gaat dat
hier in onze gemeente. Ze beloven
van alles, maar uitvoeren, ho maar.
Wees dan eerlijk en zeg dat er geen
geld voor beschikbaar is. Dan weten
we waar we aan toe zijn.”

Uithoorn heeft blijkbaar een afspraak met het bisdom dat er geen horeca mag naast de kerk

Wethouder Verheijen hogelijk verbaasd over ‘deze regelgeving’

”In directe omgeving kerk krijg
je geen horecavergunning”
Uithoorn – De fractievoorzitter van
de PvdA, de heer Mollema, vroeg tijdens de laatste raadsvergadering
aan het college, of het klopte dat
een ondernemer aan de Schans bij
de gemeente een horecavergunning
had aangevraagd en hij te horen
had gekregen deze niet te kunnen
krijgen omdat er in de regelgeving
van de gemeente Uithoorn staat dat
er geen horeca mag plaatsvinden in
de nabijheid van een kerk.
De heer Mollema vroeg zich af of
dit klopte en zo ja, of dit nu - gezien
het feit de Schanskerk niet meer de
functie heeft van een kerk - deze regelgeving niet versoepeld zou kunnen worden.
Verbaasd
Wethouder Verheijen, sprekend met
de bekende zachte G: “Het zal u
niet verbazen, gelet op de provincie waar ik vandaan kom, dat ik hogelijk verbaasd ben dat je hier regelgeving hebt dat er geen horeca
naast een kerk mag”, zo zei hij. We

zullen deze zaak nader bekijken. Dit
zijn afspraken die we indertijd gemaakt hebben met het bisdom. We

zijn momenteel; met hen in gesprek
en daarin wordt dit zeker meegenomen.”

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR

BEZORGERS

vOOR EEN WIJK OMGEvING CONSTANTIJN HUYGENSLAAN
(325 KRANTEN)
EN EEN WIJK OMGEvING P.C. HOOfTLAAN
(210 KRANTEN)
GOede verdienste!

INLICHTINGEN TIJDENS KANTOORUREN:

0251-674433 vragen naar Rogier of Marco
www.verspreidnet.nl
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

Alarm
Centrale tel.s
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.spruit@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

Ook in 2010 worden in Uithoorn
speelplekken opgeknapt en nieuw
aangelegd. Daardoor hebben kinderen van 0 tot 8 jaar straks meer
leuke en uitdagende plekken om te
spelen.
Het opknappen en nieuw aanleggen
van de speelplekken is in drie fasen
verdeeld. Vorig jaar is fase 1 uitgevoerd, dit jaar is fase 2 aan de beurt
en volgend jaar fase 3.
In maart van dit jaar zijn wij in verschillende buurten geweest met de
buurtactie om ideeën en wensen
voor de speelplekken te verzamelen. Kinderen, maar ook ouders en
andere omwonenden, hebben veel
leuke ideeën en wensen aangedragen. Deze hebben we doorgegeven
aan verschillende ontwerpers die
er mooie tekeningen van gemaakt hebben.
Voor elke speelplek zijn
drie ontwerpen gemaakt en gepubli-
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Op 18 juni 2010 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Stallingsbedrijf Glastuinbouw
Nederland (SGN) en de gemeente
Uithoorn. De samenwerking is een
volgende stap in de herstructurering van de Iepenlaan. SGN gaat de
daadwerkelijk herstructurering ter
hand nemen.

SGN heeft veel ervaring in de Nederlandse glastuinbouw, in de ont-

wikkeling van nieuwe gebieden en
in de herstructurering van bestaande gebieden.
Wethouder Verheijen en de heer
Overing van SGN ondertekenden
de overeenkomst en spraken over
een goede samenwerking die tot
een spoedige herstructurering van
de Iepenlaan moet leiden. Nu wordt
toegewerkt naar een realisatieovereenkomst in het najaar, zodat dan de
herstructurering echt kan beginnen.

ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

23 juni

Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. Aanvang:
13.45-16.00 uur
23 juni
Feestelijke slotmanifestatie van project “Vroeger en Nu”
van basisschool De Tweemaster in De Tweemaster.
Opening tentoonstelling en presentatie boekje in
aanwezigheid van wethouder Ria Zijlstra. 17-19 uur.
25 juni
Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
25 juni
Optreden Deltasingers in wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Aanvang: 14.45 uur. Kaartverkoop t/m 21 juni.
26 juni
Goud van Oud, Oude Dorp
29 juni t/m 2 juli Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis afd. Uithoorn,
start en ﬁnish bij Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan.
Aanvang: 10.30 uur.
1 juli
Alzheimercafë in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan.
Aanvang: 19.30 uur
1 juli
Bijeenkomst buurtbeheer Thamerdal in ’t Buurtnest
over overlast jongeren op speelveld bij Ponderosa
3 juli
Straatvoetbaltoernooi Ons Uithoorn op Amstelplein;
12-16 uur
3 juli
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
3 t/m 4 juli
Jeugdkamp D-jeugd Qui Vive
10 juli
Braderie op Amstelplein, 9-17 uur
17 juli
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
28 juli t/m 1 aug. Polderfeest, evenemententerrein in De Kwakel
7 aug.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
17 aug.
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
21 aug.
Braderie , dorpscentrum De Kwakel, 11-18 uur
21 aug.
Inloopdag CREA, Fort aan de Drecht van 13.00-16.30
uur, inschrijven voor cursussen seizoen 2010-2011
28 aug.
Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 20.00 uur
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie
over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 24 juni 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.

Herstructurering
Iepenlaan stuk dichterbij

Meer weten?

ceerd op www.uithoorn.nl/kinderinspraak. Via deze website konden de
kinderen van 0 tot 8 jaar stemmen op
hun favoriete ontwerp voor de speelplek in hun straat. Zij zijn immers de
gebruikers van deze speelplekken.
De kinderen konden stemmen van 1
t/m 13 juni en er zijn bijna 300 stemmen uitgebracht. Nu kan er nu dus
niet meer gestemd worden.
Deze stemmen worden nu geteld en
gecontroleerd. Het ontwerp dat de
meeste stemmen heeft gekregen,
wordt na de zomervakantie uitgevoerd. Wij hebben ook veel reacties
gekregen van oudere kinderen en
andere omwonenden. Zij mochten
niet stemmen, maar hebben wel nuttige tips gegeven over de verschillende ontwerpen. Uiteraard zullen
we ook deze informatie nauwkeurig
bekijken en er zoveel mogelijk rekening mee houden bij de uitvoering.
De winnende ontwerpen maken we
zo spoedig mogelijk bekend.

I

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

Kinderinspraak
speelplekken

N

ALGEMENE INFORMATIE

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

E

23 JUNI 2010

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 24 JUNI 2010
Informatief Beraad

Voorzitter: J.J.P. Keimes

1

Opening-Agenda Informatief Beraad
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
1.3 Voortgang risicomanagement en
weerstandscapaciteit (RV10.30)
Het college van b&w stelt voor om de ratio van de
weerstandscapaciteit te wijzigen. Doel: informatieve bespreking
in de raad ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
14. Plan van de Scholen basisonderwijs 2011-2014 (RV10.35)
Het college van b&w stelt voor om het plan van de scholen vast
te stellen met daarin opgenomen de stichting van een nieuwe
basisschool op algemeen bijzondere grondslag.
Doel: informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
1.5 Amstelgroen (RV10.40)
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de gewijzigde
kaders voor het project Amstelgroen en met daarmee verband
houdende extra beheerkosten.
Doel: informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing

19.30 uur

19.45 uur

20.10 uur

20.35 uur

20.55 uur

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 24 juni 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 10 juni 2010
Ingekomen stukken week 23
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

21.00 uur

Politiek debat

3

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 Vaststellen jaarrekening 2009 (RV10.23)
Het college van b&w stelt voor de programmarekening 2009 vast
te stellen, het nadelig resultaat ten laste te brengen van de
budgetegalisatiereserve en de ontvangen BLS-subsidie toe te
voegen aan de reserve woonfonds.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.2 Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland (RV10.32)
Het college van b&w stelt voor een aantal besluiten te nemen
naar aanleiding van de jaarrekening 2009 en de begroting 2011
van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties

21.15 uur
21.30 uur

22.00 uur

22.20 uur

Stemmingen

4.1

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Wijziging bouwverordening, 13e serie (RV10.34)
2. Aanpassing verordeningen als gevolg van de
Dienstenrichtlijn (RV10.27)
3. Bekrachtiging geheimhouding SOK Vinckebuurt (RV10.39)
Sluiting openbare vergadering

22.25 uur

22.30 uur

Ouders maken afspraak
over alcohol met hun kind
Geen 16: geen druppel.
Wel 16: niet teveel

Eerst Goud van Oud, straks Tropical Night. Het is bijna zomer en dus
wordt het extra gezellig in het Oude
Dorp. Maar voor sommige jongeren
gaat die gezelligheid gepaard met alcoholgebruik, vaak met alcoholmisbruik. Als ouder houd je soms je hart
vast. Niet alleen ben je bang dat er
ongelukken kunnen gebeuren. Het
is de laatste jaren ook steeds duidelijker geworden dat alcohol slecht is
voor de ontwikkeling van jonge hersenen.

Wat kun je als ouder doen?

Meer dan je denkt. Uit onderzoek
blijkt dat als ouders duidelijke afspraken maken over drankgebruik,
het gebruik door jongeren afneemt.
Maak dus afspraken met uw puber over drank: in elk geval geen alcohol onder de 16 en daarna met
mate. Wilt u tips over hoe dat aan
te pakken? Ga dan naar website
www.uwkindenalcohol.nl Goede
tips, ﬁlmpjes en advies. Kijk er
eens naar. Want grenzen stellen helpt
echt.
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

•
•
•
•
•

LOPENDE PROJECTEN

Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Heijermanslaan (tot
eind april 2010)
Verleggen waterleiding langs
N201 bij Randweg; ﬁetspad gestremd tot begin mei 2010.
Herinrichting Fregat tot medio juli 2010

INSPRAAKAVOND
HERINRICHTING
MIJNSHERENWEG

B&W hebben ingestemd met de
plannen voor herinrichting Mijnsherenweg. De plannen hebben betrekking op het verbreden van de rijbaan,
het aanleggen van twee drempels,
fietssuggestiestroken en het aanbrengen van een vrijliggend fietspad bij de kruising N231 en Mijnsherenweg, zodat ﬁetsers minder hinder
ondervinden van het opgestelde gemotoriseerde verkeer. Op de Mijnsherenweg wordt een maximumsnelheid van 60 km/u ingesteld. Tot slot
wordt er een bermversteviging en
een voetpad aangelegd. Het plan in
de vorm van een tekening (voorlopig

ontwerp), wordt nu voorgelegd aan
de bewoners van de Mijnsherenweg
. Hiervoor organiseert de gemeente op 28 juni vanaf 19.00 uur een inspraakavond in dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor de beantwoording hiervan zijn
de betrokken medewerkers van de
gemeente aanwezig. De gemeente
zal de resultaten verwerken in een
deﬁnitief plan. Het project “herinrichting Mijnsherenweg” wordt in het najaar van 2010 uitgevoerd.
Informatie
Het voorlopig ontwerpplan is te bekijken via www.uithoorn.nl. en ligt van 9
juni tot 1 juli 2010 ter inzage in de hal
van het gemeentehuis.

WERKZAAMHEDEN OP
LEGMEERDIJK

Ernstige verkeershinder
Legmeerdijk
Van 28 juni tot 20 augustus worden
op diverse plaatsen aan de Legmeerdijk wegwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee projecten: Legmeerdijk Noord en Legmeerdijk Zuid.
1. Legmeerdijk Noord:
eenrichtingsverkeer
Deze werkzaamheden vinden plaats
tussen de Machineweg en de Marshallsingel en worden tussen 28 juni en 25 juli uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. De weg wordt
opgeknapt in drie fasen. Tijdens deze werkzaamheden geldt op de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer tussen
de Machineweg en de Marshallsingel.

Hang Oranje slingers over openbare
weg minstens 4 meter hoog
Diverse straten in Uithoorn en De Kwakel zijn prachtig versierd om ‘onze jongens’ tijdens het WK in Zuid-Afrika aan te moedigen. Ondanks
de feestelijke aanblik hangen sommige slingers te laag om bijvoorbeeld vuilniswagens of brandweerauto’s ongehinderd te laten passeren. Hang daarom slingers over de openbare weg minstens 4 meter
hoog. Dan kunnen ook bovengenoemde voertuigen er zonder problemen gewoon onderdoor rijden.

Fase 1:
Opknappen Legmeerdijk vanaf kruising Machineweg tot kruising Hornweg. Eenrichtingsverkeer tussen
kruising Machineweg en kruising
Hornweg. Deze fase duurt van 28 juni t/m 11 juli.
Fase 2:
Opknappen Legmeerdijk tussen
kruising Hornweg /Legmeerdijk
en rotonde Snoekbaarsstraat / J.
Adamslaan. In verband met asfalteringswerk zal dit wegvak 1 nacht
worden afgesloten. Houdt u de borden daarvoor in de gaten. Deze fase
duurt van 12 tot 15 juli.
Fase 3:
Opknappen Legmeerdijk vanaf rotonde Snoekbaarsstraat / J. Adamslaan tot aan de Marshallsingel. Deze fase duurt van 16 tot 25 juli.
Extra werkzaamheden
Na 25 juli zal op de Legmeerdijk tussen de Marshallsingel en de kruising
Legmeerdijk/Bosrandweg/Beneluxbaan onderhoudswerk plaatsvinden.
Deze werkzaamheden vinden plaats
in het verkeer (dus werken terwijl
verkeer door kan blijven gaan). Aangezien er tijdens deze periode op de
Legmeerdijk minder verkeer zal zijn
vanwege de afsluiting tussen Flora
Holland en de Machineweg is het efficiënter om deze werkzaamheden
dan uit te voeren.
2. Legmeerdijk Zuid: volledige
afsluiting
Dit project wordt uitgevoerd door
projectbureau N201+. Tussen Flora Holland en de Machineweg zal de
Legmeerdijk volledig worden afgesloten van 28 juni tot 20 augustus.
Fietsers, voetgangers en hulpdiensten houden doorgang.
Er vinden diverse werkzaamheden
tegelijkertijd plaats. De werkzaamheden zijn:
• Realisatie van de aansluiting van
de nieuwe N201 op Legmeerdijk;
• Aanleg van de rotonde in de Legmeerdijk bij Meerlandenweg;
• Ophoging van Legmeerdijk met
20 cm vanwege de waterkerende functie;
• Opknappen Legmeerdijk.
Vooruitlopend op deze activiteiten

worden voorbereidende werkzaamheden getroffen bij de inritten van
de percelen tussen Flora Holland
en Machineweg. Betrokken eigenaren zijn hierover geïnformeerd. Het
verkeer ondervindt van deze voorbereidende werkzaamheden geen
hinder.
Dit is een enorme klus met veel gevolgen voor omwonenden en omliggende bedrijven. Er is gekozen voor
een volledige afsluiting van de Legmeerdijk Zuid in de zomermaanden.
Dit is een relatief rustige periode,
al geldt dit niet voor alle bedrijven.
Voor de bloemenveiling is het in elk
geval een rustiger periode en ook de
scholen zijn dicht.
Het is onmogelijk om veilig te werken op dit gedeelte van de Legmeerdijk (Flora Holland - Machineweg) als er ook doorgaand verkeer
is. De ruimte is te beperkt. Een gedeeltelijke afsluiting zou maandenlang overlast voor de omgeving betekenen. Door een volledige afsluiting kan er veiliger en sneller (in acht
weken) gewerkt worden.
Hebt u vragen, klachten of wilt u
meer info over de werkzaamheden?
Met vragen of klachten over de
werkzaamheden aan de N201 kunt
u tijdens kantooruren bellen met:
06-5138 8980. Info over de werkzaamheden en omleidingen vindt
u op: www.n201.info/omlegging
Aalsmeer-Uithoorn/Werk in Uitvoering.

AFSLUITING NOORDDAMMERWEG VAN 21
JUNI T/M 26 JUNI 2010

In verband met wegwerkzaamheden is de Noorddammerweg in de
week van 21 juni voor al het verkeer
gesloten. De provincie Noord-Holland legt in Uithoorn vanaf het busstation tot bij de kruising Legmeerdijk een vrije busbaan voor de Zuidtangent aan. In verband met het vervangen van asfalt en het plaatsen
van detectielussen in het wegdek
is de Noorddammerweg afgesloten
voor al het verkeer van maandag 21
juni 7.00 uur tot en met zaterdag 26
juni 16.00 uur. De omleidingsroute via de Poelweg en de Randweg
is met borden aangegeven. Vragen
kunt u per e-mail stellen aan de projectleider, de heer E. van Bezeij:
busbaanuithoorn@noord-holland.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor
het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift
zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met
het risico dat het eventueel weer ongedaan moet
worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen
van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit stuntshow op parkeerterrein aan Randhoornweg, inzageperiode: t/m 7 juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard, inzageperiode t/m 8 juli 2010 . Info:
mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Voorlopig ontwerpplan Herinrichting Mijnsherenweg, inzageperiode:
tot 1 juli 2010. Info: mevrouw K. Remmers, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit zebrapad Drechtdijk, inzageperiode t/m 21 juli 2010.
Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Verkeersbeleid Pieter Langendijklaan 6, inzageperiode t/m 21 juli 2010. Info:
mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Evenementen Uithoorn en De Kwakel, inzageperiode t/m 28
juli 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297- 513111
- Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland, inzageperiode 21 juni t/m 28 juli
2010 .Info: mevrouw L. den Boon, tel. (0297) 513 111.
- Verkeersbesluit Polderloop De Kwakel, inzageperiode t/m 4 aug. 2010. Info:
mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, melding van Amstelhof Health Club voor het organiseren van een snuffelmarkt op 4, 5 en 6 november 2010.
- Jaagpad 33, vergunning voor het vergroten van de woning en het plaatsen van
een overkapping. Bezwaar: t/m 28 juli 2010
Meerwijk-Oost
- Grevelingen, vergunning aan Stichting Uithoorns Straatfestival voor het organiseren van het 5e straattheaterfestival op 4 september 2010 van 12.00 tot
17.00 uur. Bezwaar t/m 30 juli 2010
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan, Dorpsstraat, Marktplein en de Wilhelminakade,
- vergunning aan Stichting Harley Weekend voor het organiseren van een Harley Davidson evenement op 25 juli 2010 van 12.00 tot 19.00 uur.
- onthefﬁng van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend aan café De
Gevel, café Drinken & Zo, Rivercafé, Johnny’s Feestcafé en The Poolshack
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken vanuit het tappunt tijdens dit evenement. Bezwaar t/m 30 juli 2010
Zijdelwaard
- Boutenslaan 2, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 22 juli 2010.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen bouwplan:
Dorpscentrum
- Prins Hendriklaan 14, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw.
Genoemd bouwplan ligt van 25 juni 2010 tot en met 5 augustus 2010 ter inzage bij
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Vervolg op volgende blz.
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Officiële mededelingen en bekendmakingen
Ventvergunning
Burgemeester en wethouders hebben aan de heer O. Pulvirenti vergunning verleend om - namens Aci San Filippo Italiaans ijs- te venten met consumptie-ijs in
de periode van 1 januari t/m 31 december 2010 in de Gemeente Uithoorn, (m.u.v.
de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 3 augustus 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements¬
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.

laten gelden voor de woningtypes maar ook te zorgen voor appartementen voor
jongeren en ouderen. Het voorliggende plan voldoet aan deze eisen. De nieuwbouw van de woningen wordt planologisch geregeld in een nieuw bestemmingsplan Boterdijk. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan”Boterdijk” ligt van 25 juni t/m 5 augustus 2010 ter
inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te
Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “Boterdijk” kenbaar maken aan de
gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van
het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan “Boterdijk” en ontwerpbesluit
vaststelling hogere grenswaarde ter inzage
Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Boterdijk” met ingang van 25 juni 2010 gedurende zes weken
ter inzage ligt.
Woongroep Holland gaat 32 woningen aan de Boterdijk slopen en vervangen door
35 woningen. Hiervoor is reeds een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze woningen worden opgericht op vier verschillende locaties die per twee locaties in een
ander bestemmingsplan zijn gelegen. Dit betreffen de bestemmingsplannen “De
Kwakel 1987” en “Landelijk Gebied”. De huidige bestemmingsplannen staan de
nieuwe woningen niet toe qua aantal en qua afmetingen; niet alleen komen er
twee nieuwe woningen bij, alle woningen worden aangepast aan de huidige wetgeving en woonwensen waardoor ze groter worden dan de huidige woningen. Dit
was ook een eis van de gemeente. Bovendien heeft de gemeente verzocht om
gedifferentieerde woningen terug te bouwen en deze differentiatie niet alleen te

Hogere grenswaarde
Uit het akoestisch onderzoek, dat voor het bestemmingsplan Boterdijk is uitgevoerd, is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde ten aanzien van het wegverkeer wordt overschreden. Omdat wordt voldaan aan het gestelde in de ‘Beleidsnota geluid, deelnota Hogere waarden’ kunnen hogere grenswaarden Wet geluidhinder worden verleend.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn zodoende van plan een hogere
grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 e.v. van
de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bovengenoemde bestemmingsplan. Om het gewenste plan vanuit de Wet geluidhinder te realiseren is een
hogere grenswaarde van 54 dB nodig.
Het ontwerpbesluit ligt van 25 juni t/m 5 augustus 2010 ter inzage en is digitaal
te raadplegen via www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbesluit ter inzage in
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbende
hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van een hogere grenswaarde.
Uithoorn, 23 juni 2010
Programmarekening 2009 ter inzage en te koop
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de programmarekening van lasten en baten van de gemeente Uithoorn voor 2009 vanaf heden in
het gemeentehuis voor een ieder ter lezing is neergelegd.
De rekening is ook verkrijgbaar tegen betaling van de kosten:
- programmarekening per stuk
€ 7,65
- beheersrekening per stuk
€ 87,80
- de bijlagen bij de rekening per stuk
€ 67,95
VERKEERSBESLUIT Polderloop
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde een Polderloop in
De Kwakel mogelijk te maken, op donderdag 29 juli 2010 het parcours (Sportpark De Kwakel, Rozenlaan, Irislaan, Het Korte Eind, Halfweg, Bezworen Kerf,
Noord-Zuid-Route, Hoofdweg, Vuurlijn, Sportpark De Kwakel) van 18.00 tot 22.00
uur af te sluiten voor alle verkeer en daarbij mag op het parcours ook niet worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door op donderdag 29 juli 2010 het parcours van 18.00 tot 22.00
uur gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van verkeersborden. (borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 4 augustus 2010 in het gemeentehuis ter inzage. Tegen het besluit kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

w w w . u i t h oo r n . n l
* Sierbestrating
* Ook op zoek naar
* Te koop:
Grote stadionvlag voor wereldvakkundig tegen
oud-klasgenoten:
kampioenschap voetbal te proscherpe prijs.
www.schoolbank.nl
moten. Grootte 2x3 m oranje
Bel vrijblijvend:
*
Te
koop:
wimpel rood wit blauw erin verVoor de echte fans:
Tel. 06-53332372
werkt 40 euro. Voorbeeld te zien
geborduurde kussens van El* Te koop:
op 12m hoge vlaggenmast Oosvis, Laurel & Hardy.
Scootmobiel
teinderweg 204.
Voor de kinderkamer:
Bestellen: 06-51094994
klokken van Cars, Winnie the van PractiComfort “Wals”
Te koop:
Pooh. Ook kraamcadeautjes 4 wielen met 280 AH accu
Prijs in overleg
en kaarten.
Verzameling half edelstenen.
Tel. 0297-265126
Tel. 06-46041482
Tel. 0297-362601

* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende
prijsopgave.
Bel: 06-53332372

Te koop:
Twee Thermarest slaapmatten
50 euro.
Tel. 0297-564270
Te koop:
Espresso apparaat Krups met
Te koop:
melkopschuimer h.28 b.21 d.26
Oudroze driekwart lakjas 44/46 35 euro. Tel. 0297-568296
30 euro. Driekwart leder jasje afgezet met bont heel apart
44/46 vr.pr. 150 euro.
Tel. 0297-562433

Zien we u vrijdag op de Zomermarkt?
Hier onze meest recente vacatures:

Zorgboerderij Inner Art heeft vrijwilligers nodig: bijvoorbeeld iemand die bekend is
met werkzaamheden buiten op een boerderij, en iemand voor binnen en buiten, beiden
sociaal voelend met een luisterend oor

Meerwaarde Buurtbemiddeling is op zoek naar buurtbemiddelaars in
Uithoorn, die ingeschakeld kunnen worden bij een (dreigend) conflict tussen twee partijen
(bewoners)
Jongerencentrum The Mix zoekt een assistent beheerder die affiniteit heeft met

jongeren

Stichting Mentorschap Noordwest-Holland zoekt mensen die graag mentor
willen worden en zo zorginhoudelijke belangen van (gedeeltelijk) wilsonbekwame mensen
te vertegenwoordigen
Stichting Speel Mee Uithoorn roept vrijwilligers op om één of meerdere dagen

mee te helpen tijdens de Speel Mee week (laatste week van de zomervakantie). Tijdens
deze week worden voor kinderen van 5 t/m 12 jaar elke dag leuke activiteiten/spelletjes
georganiseerd

Voor ons Taalcoachproject zoeken we met spoed taalvrijwilligers in Uithoorn
voor het op informele wijze ondersteunen van anderstaligen met de Nederlandse taal of
met de inburgering. Wilt u meedoen aan dit project? Neem dan contact op Dhr. Robin
Slegers (06-13252418) of kom langs op maandagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur in
de Bibliotheek in Uithoorn

Wilt u meer informatie over bovenstaande vacatures? Neem contact op met Marije
van Overbeek van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn (06-20730223). U kunt
ook mailen naar moverbeek@cardanus.nl. Uiteraard bent u als organisatie eveneens
van harte welkom om contact met ons op te nemen en te kijken wat de Vrijwilligerscentrale voor u kan betekenen
U vindt onze vacatures op:

www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl
Steunpunt vrijwilligerswerk uithoorn

Bezoekadres:
Alfons Ariënslaan 1 (3e etage Bibliotheek Uithoorn)
1422 BP Uithoorn
Inloopspreekuur:
Ma: 15.00 – 18.00 uur (van 18.00 – 20.00 uur mogelijk op afspraak)
Di: 14.00 – 17.00 uur
Telefoon: 06-20730223 (Tijdens kantooruren op ma, di en donderdag)
E-mail: moverbeek@cardanus.nl

Te koop:
4 grijze stapeltuinst. 20 euro.
Melkbus 30 euro. Zinken vuilnisemmer 30 euro. Koffer 25 euro. Rol koffertas nw. 35 euro.
Nw. rugtas 10 euro.
Tel. 0297-563894

Te koop:
2 ijz. plantenbakken vierkant
40 euro. Jeu de boules 10 euro.
Jenga 7,50 euro. Speed domino 7,50 euro. Strijkijzer 7,50 euro.
Videobx 5 euro.
Tel. 0297-563894

Te koop:
Fauteuil overcompl. weinig gebruikt 25 euro. Tegelsnijder 7,50
euro. 2 tapijten nw. bon kwijt om
te ruilen 230x170 p.st. beige gemel. 30 euro.
Tel. 0297-531697

Verhuizen of verbouwen?
Op een zeker moment gebeurt het de
meeste woningbezitters: je bereikt het
punt waarop je huidige woning niet
meer helemaal voldoet aan je wensen.
Bijvoorbeeld omdat je meer ruimte nodig
hebt, of omdat je bepaalde extra wensen
hebt. Je kunt natuurlijk op zoek gaan naar
een andere woning. Maar soms is een verbouwing van de huidige woning ook een
prima alternatief.
Enkele weken geleden stapten toevallig op
dezelfde dag twee families bij ons de winkel
binnen. Beide families stonden voor het
dilemma “verhuizen en verbouwen”. De ene
familie wilde een extra slaapkamer en de
andere familie wilde een grotere woonkamer.
Bij allebei zou die wens realiseerbaar zijn door
een verbouwing. Met beide families hebben
we de verschillende mogelijkheden eens
goed doorgerekend. Bij allebei was er sprake
van een behoorlijke overwaarde. Dat wil
zeggen dat de waarde van hun woning
hoger was dan de resterende hypotheekschuld. Die overwaarde is goed te
gebruiken voor een verbouwing. Je kunt het
benodigde bedrag vrijmaken door je huidige hypotheek te verhogen of door een
tweede hypotheek af te sluiten. Geld vrijmaken via je hypotheek is vaak een heel
voordelige manier om te lenen. De hypotheekrente is over het algemeen lager dan
de rente van een persoonlijke lening. Als je

het geld gebruikt voor een verbouwing van
je huis, dan is de rente ook nog eens fiscaal
aftrekbaar. Hoewel beide families in een
vergelijkbare situatie verkeerden, hebben ze
toch een verschillende keuze gemaakt. De
ene familie heeft besloten te verbouwen en
heeft de offertes van verschillende bouwbedrijven inmiddels in huis. Ze financieren
de verbouwing door hun huidige hypotheek
te verhogen. Het huis van de andere familie
staat nu te koop en ze zijn op zoek naar een
nieuw huis dat aan hun wensen voldoet.
Zij gebruiken hun overwaarde voor de financiering van hun nieuwe huis. De keuze tussen verhuizen of verbouwen is en blijft dus
een heel persoonlijke keuze. Maar als je
inzicht hebt in de financiële consequenties,
is die keuze gemakkelijker te maken.

Eric de Lange, franchisnemer
De Hypotheker Uithoorn
Marktplein 7,
(0297) 52 36 90
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

IVN excursie:
‘Water aan het
Werk’

Regio – Op zondag 27 juni om 10.00
uur is er een IVN excursie.
Twee natuurgidsen van het IVN nemen u mee langs drie verschillende “waterwerken” in Uithoorn en
De Kwakel. De deelnemers starten
op de fiets bij het gemeentehuis van
Uithoorn, fietsen dan langs het Zijdelmeer en parkeren de fietsen bij
de werkschuur van het Noord-Hollands landschap. Lopend gaan ze
dan door het helofytenfilter richting het Fort aan de Drecht. Het helofytenfilter is het rietgebied dat de
Meerwijk doorsnijdt. Dit zijn grote rietkragen vol typische rietvogels
en planten. Deze rietkragen moeten
het ingelaten water zuiveren voor
het het Zijdelmeer instroomt. De
deelnemers proberen dan die echte rietsoorten, kleine karekiet, rietgors en rietzanger te vinden. Verder
zullen ze stilstaan bij het licht zoute
milieu van de Meerwijk. Dit kun je
goed zien aan de aanwezige vegetatie. Misschien wordt wel het zeldzame Groot nymfkruid in een van de
sloten gevonden. Het Fort aan de
Drecht is een fort van de ‘Stelling
van Amsterdam’, weer een andere
‘waterfunctie’. Teruggewandeld naar
de fietsen en dan naar het Egeltjesbos in De Kwakel. Dit drie jaar oude
parkje heeft als hoofdfunctie Waterberging. Er is een grote plas en er
zijn legakkers aangelegd die deels
gemaaid worden maar ook ingericht
als grienden met wilgenhakhout. In
dit parkje is ook al een leuke spontane zoutminnende flora aan het
ontstaan. Als het IVN-gezeldschap
mazzel heeft, vinden ze de blauwborst nog die hier het hele voorjaar
heeft gezongen. Over al deze ‘waterwerken’ en de bijbehorende flora en fauna is veel te vertellen. Vragen? Bel Walter Busse, tel. 562924
na 17.00 uur. Vertrek: per fiets vanaf
Gemeentehuis Uithoorn. Tijd: 10.00
uur. Duur: ongeveer 2 ½ uur.

Vinkeveen - Marion Stok van Dongen heet u van harte welkom in haar
atelier aan de Herenweg 10bg in Vinkeveen op de open dagen zaterdag
26 juni en woensdag 14 juli. Het programma voor de zomercursussen,
najaar, winter en workshops, liggen

zORG &
DIENsTvERLENING

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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“Iedereen kan tekenen
en schilderen”

vvv/ANwB

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

UITVERKOOP!

daar voor u klaar. Al gedurende een
aantal jaren worden deze cursussen
met enthousiasme ontvangen en de
resultaten zijn tot ieders tevredenheid. Marion is van mening dat men
eerst wel even door het ‘taaie’ aspect van licht en donker en perspectief bepalen heen moet bijten, alvorens tot een goed resultaat te kunnen komen. Er moet dus hard worden gewerkt! Inmiddels is bewezen
dat de voldoening van een mooie tekening/schilderij na deze voorstudies dan ook bijzonder groot is. Aan
bod komt ook een summiere inleiding tot de kunstgeschiedenis en uiteraard wordt uitgebreid ingegaan
op de verschillende teken- en schildertechnieken. Houtskool, pastelkrijt
en bijvoorbeeld olieverf, kennen dan
ook geen geheimen meer voor de
cursisten. Marion genoot haar opleiding onder andere aan de Academy
of Figurative Art te Los Angeles, Californië. Zij maakt portretten in opdracht in olieverf en pastel. Tekenen schildermateriaal voor beginners
is aanwezig. Overige mee te nemen
materialen in overleg. Wilt u meer informatie? U kunt Marion bereiken op
stokvandongen&gmail.com en tel.
0297-263536.

Bakker Westerbos & Mens
nu online op DigiVlaai.nl
Regio - Bakkerij Westerbos & Mens,
gevestigd in De Kwakel en Mijdrecht,
is vanaf vandaag ook op het World
wide web te vinden. Voortaan kunt
u de lekkerste verse vlaaien en andere specialiteiten bestellen op DigiVlaai. Via de snelle bezorgdienst
is een heerlijke traktatie in een paar
muisklikken geregeld. Bij Westerbos
& Mens zijn ze al jaren gewend aan
het bezorgen van taarten en gebak.
De wereld om ons heen verandert
en Westerbos & Mens gaat met zijn
tijd mee. In elk gezin en bij elk bedrijf valt er regelmatig wat te vieren.
Bijvoorbeeld een verjaardag, een jubileum, een grote order, of een andere goede reden om samen bij de
koffie van een lekkere verse vlaaipunt te genieten.
Het bestellen van verse ambachtelijke vlaaien en andere specialiteiten is vanaf nu wel heel gemakkelijk geworden. Via www.digivlaai.nl
wijst alles zich verder vanzelf. Met
een paar simpele muisklikken komt
u in de virtuele DigiVlaai winkel van
Westerbos & Mens terecht.
DigiVlaai
DigiVlaai is de Online webwinkel
van honderden ambachtelijke bakkers verspreid over geheel Nederland. Natuurlijk kan men bij Westerbos & Mens via DigiVlaai rekenen op echt vakmanschap, perfecte service en –natuurlijk- superverse vlaaien. Naast een uitgebreid assortiment dagelijks vers bereide

vlaaien, biedt Westerbos & Mens
ook een ruim assortiment overige specialiteiten aan. Deze kunnen
in een keer meebesteld worden in
het winkelmandje. Dat is gemakkelijk en lekker! Aangezien de consument bij DigiVlaai rechtstreeks bestelt bij Westerbos & Mens, betaalt
men een eerlijke prijs, zonder administratiekosten of andere dure overhead. In sommige gevallen zal een
kleine bijdrage in de bezorgkosten
worden gevraagd.
Kwaliteit
Zoals elke DigiVlaai-bakker werkt
bakkerij Westerbos & Mens met gemotiveerd personeel en gebruikt hij
de beste grondstoffen. DigiVlaaibakkers zijn allemaal geselecteerd
op hun kwaliteit, service en enthousiasme.
Bakkerij Westerbos & Mens verwacht dat met DigiVlaai® de klanten nog sneller en handiger, achter
de eigen PC èn op een moment dat
het past, heerlijke verse vlaaien zullen bestellen, zonder te wachten.
Zij bezorgen ook in Uithoorn, Schiphol-Rijk, Aalsmeer en Kudelstaart.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en gevonden honden:
tel. 06-53315557.
Vermist
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar.
Zijn naam is Steak.
- Koolmees in Uithoorn, zwarte kater met groene ogen en
rood halsbandje met belletje. Naam: Jeroen
- Meerwijk-Oost in Uithoorn, tamme agapormis. Ze is geel/groen
met een oranje kop. Heeft paars ringetje om haar rechterpoot.
- Van Oldebarneveldlaan in Uithoorn, wit konijn met licht
bruine vlekjes.
- R. de Beerenbroecklaan Uithoorn, zgn. “koetjespoes” zwart-wit,
zwarte staart met wit puntje
Gevonden
- Vinkenkade in Vinkeveen, licht rode kater met donkere ringen op
de staart en heup.
- Proosdijsedwarsweg in Waverveen, lapjes poes.
- Vinkeveen, cyperse bruin-rood gevlekte poes
- Wilnis, Oudhuyzerweg ,t.h.v. no 40. Grote zwarte kater met wit
vlekje tussen zijn voorpoten
- Gouwzee in Uithoorn, grote zwart/witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- 2 Katers van 2 jaar oud (broertjes). 1 kater is zwart/wit en heet
Whisky. De andere kater is muisgrijs en heet Luna.
Beide katten zoeken een rustig huis waar ze aandacht krijgen.
- Tijdelijke opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn ‘Beagles’, zusjes en
kunnen bij kinderen.
Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl
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Een diamanten huwelijk
gevonden in Uithoorn!

Basisschool De Tweemaster
slaat een nieuwe weg in!
Uithoorn - In het nieuwe schooljaar zal er op basisschool De Tweemaster aan de A. van Schendellaan
in Uithoorn het één en ander gaan
veranderen. Deze veranderingen
zullen deze school nog aantrekkelijker, leuker en beter gaan maken.
Alle ouders van de huidige leerlingen zijn al op een ouderavond over
hun plannen geïnformeerd.
De reden dat De Tweemaster dit
veranderplan heeft gemaakt is simpel aldus een leerkracht: “Wij zijn
een goede school én we willen meer
leerlingen trekken. We willen in onze
wijk weer de beste, de leukste, maar
ook de grootste school zijn. Net zoals de twee andere scholen van onze stichting De Kwikstaart en De Regenboog dat in hun wijk zijn. Daarom hebben we gezamenlijk met die
scholen dit groeiplan gemaakt. Ten
eerste zal de Tweemaster een nieuwe naam krijgen. Vrijdag 25 juni is
er een feest, sponsorloop en zal ook
de nieuwe naam onthuld worden.
De bereikbaarheid van de school
wordt verbeterd en de hoofdingang
komt aan de Arthur van Schendel-

laan. Met de start van het nieuwe
schooljaar 2010/2011 gaan wij en
met een vijf gelijke dagen model, dit
betekent dat de lestijden gaan veranderen en dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Alle kinderen nemen een lunchpakketje mee en wij verzorgen gratis de overblijf op school. De school
is om 08.00 uur open en de lessen
beginnen om 08.15 uur. De eindtijd
is elke dag om 14.00 uur. Voor ouders en kinderen heel overzichtelijk. Door deze manier van werken
wordt effectief met de leertijd omgegaan. Voor elke leerling van onze
school is er gegarandeerd plaats bij
de naschoolse opvang bij onze partner Stichting Uithoornse Kinderopvang. Deze opvang is zeer nabij de
school. Er komen meer (naschoolse)
activiteiten in het gebouw en binnen
school komen er meer vormen van
ouderinspraak en ouderparticipatie. We gaan een aantal leerkrachten met specifieke kwaliteiten van
onze andere scholen inzetten op De
Tweemaster en we gaan ook werken met een nieuwe, enthousiaste
leiding: Simone Luimstra en Chan-

tal Campfens. Voor onze leerlingen
in de groepen 5 t/m 8 die “duidelijk meer” kunnen, komt er speciale aandacht (“plusgroep”).We willen
met deze veranderingen aantrekkelijker worden voor de huidige kinderen en hun ouders en ook voor die
ouders die tot nu toe niet voor onze
school hebben gekozen. Natuurlijk
blijft er ook veel hetzelfde. We blijven de kinderen alle aandacht geven die zij in hun ontwikkeling nodig
hebben. Dat kan bij ons zeer goed,
omdat wij werken met relatief kleine
groepen. En dat willen we ook blijven doen als de school gaat groeien. We blijven het kind centraal stellen in ons onderwijs en willen samen met de ouders in gesprek blijven over de ontwikkeling.”
Mocht u meer willen weten of wilt
u een keer in school komen kijken,
dan bent u van harte welkom. In het
nieuwe schooljaar zal er een open
dag worden gehouden voor alle kinderen, ouders en belangstellenden
uit de buurt en omstreken! Nieuws
kunt u, totdat de nieuwe website wordt gelanceerd, vinden op
www.tweemaster-uithoorn.nl

Uithoorn - Mooie juwelen zijn zeldzaam en liggen zeker niet voor het
oprapen. Het is vaak zoeken of er
toevallig tegenaan lopen.
Onlangs werd de redactie van deze krant erop geattendeerd, dat begin mei het echtpaar W. van den Ende, woonachtig in de ‘schrijverswijk’
achter Zijdelwaard, een zeldzaam
juweel in de wacht had gesleept. Zij
konden trots hun diamanten huwelijk aankondigen: 60 jaar getrouwd.
Jammer alleen dat de gemeente Uithoorn dit niet aan de media had gemeld. Daardoor konden wij er helaas op de dag van hun leven niet bij
zijn. Wél interim-burgemeester Lies
Spruijt, voor wie het een van haar
laatste activiteiten was. Veertien dagen later werd burgemeester Dagmar Oudshoorn in die functie geïnstalleerd. Kort en goed, voor de redactie van deze krant reden genoeg
om alsnog aandacht aan dit diamanten echtpaar te schenken.
Wim en Ina van den Ende-Tilborgh
vierden die dag het feit dat zij op 2
mei 1950 in Rotterdam elkaar het jawoord gaven. Beiden komen uit de
Maasstad en zijn er geboren en getogen. Wim zag op 5 april 1922 het
levenslicht, Ina op 1 juli 1925. Zij
trouwden voor de NH-kerk in Kralingen. Wim, Ina en hun ouders moesten destijds voor hun leven rennen
toen Rotterdam in 1940 werd gebombardeerd. Zij woonden in de
buurt van het Oostplein. Gelukkig
zijn ze er toen allemaal goed vanaf
gekomen. Wim studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam waarvoor hij
in 1947 afstudeerde. Ina volgde een
opleiding tot kooklerares. Wim blijkt
een uitstekend causeur en kan zijn
levensgeschiedenis nog helder voor
de geest halen. Ook hoe hij ‘zijn Ina’
destijds ontmoet heeft.
Kneepjes
“Dat was bij de roeivereniging Nautilus in Rotterdam. Daar was ik in de
oorlog als student al lid van, maar
dat mocht niet meer van de bezetter. Pas na de oorlog konden we de
vereniging en de activiteiten voortzetten. Er kwamen nieuwe leden bij,

onder wie ook vrouwelijke die wilden roeien. Samen met andere leden van de club moesten wij die de
fijne kneepjes van het roeien bijbrengen. Nou, je kunt op je vingers
natellen dat wij aan die kneepjes
ook wel eens een andere betekenis
hechtten,” vertelt Wim olijk en met
een twinkeling in zijn ogen. “Ina behoorde ook tot de nieuwe groep leden en stilaan groeiden onze kennismaking en roeilessen uit tot
vriendschap en het meer voor elkaar
gaan voelen. Van het een kwam het
ander en een paar jaar later stonden
we op het stadhuis. We hebben niet
altijd in Rotterdam gewoond. Mijn
eerste baan was op het Ministerie van Economische Zaken in Den
Haag, maar daar kon ik niet aarden.
Toen kon ik elders aan de slag, onder meer bij een brandspuitenfabriek in Hedel en later bij een Amerikaans bedrijf in Den Bosch. Vanwege mijn werk verkasten we toen
naar Brabant. Mijn laatste werkgever was de Brancheorganisatie van
opticiens en optometristen, gevestigd in Amsterdam. Daar ben ik jarenlang secretaris geweest tot aan
mijn pensioen in 1986. Toen ik daar
begon was dat voor ons aanleiding
om een woning in de buurt te zoeken. Het werd Uithoorn, waar we in
1965 zijn komen wonen. Dit jaar is
dat ook een kroonjaar want we wonen hier inmiddels 45 jaar.”
Uit het huwelijk zijn drie kinderen
geboren, allen jongens. Inmiddels
zijn er vijf kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen. Wim: “Ik moest
er wel aan wennen dat mijn eigen
zoon ‘opa’ is geworden. Ik heb hem
nog in de wieg gelegd... Ik ben nu
de overgrootvader.” Samen met Ina
heeft hij een leuk leven achter de
rug. Ze voeren veel met hun motorboot en reisden graag; een van
de laatste keren was een bezoek
aan Zuid-Afrika. Wim leest veel en
houdt van geschiedenis.
Ooit weer samen?
Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Sinds enige
tijd is Ina rolstoelgebonden en ver-

blijft in zorgcentrum Rozenholm in
Aalsmeer. Helder van geest als zij
nog is, is een leuk gesprek met haar
een optie én natuurlijk een foto,
waarvoor zij met Wim graag even de
tijd neemt, ook al is er geen burgemeester bij. Ze vindt het maar niks
dat ze niet uit de voeten kan, maar
ook met het laatste kan je oud(er)
worden. Het minder plezierige van
de situatie is dat beiden daardoor
‘van tafel en bed’ zijn gescheiden.
Ina in Rozenholm, terwijl Wim gewoon thuis woont en zijn echtgenote dagelijks in Aalsmeer moet opzoeken. Wim’s grote wens is dan
ook dat hij op (korte?) termijn in de
gelegenheid gesteld kan worden in
Zorgcentrum Aelsmeer een kamer
te betrekken of een aanleunwoning.
Dan kan hij zijn Ina via de gang bezoeken of misschien wel weer bij
haar wonen. Maar er is een wachtlijst... “Ongelofelijk dat je zover met
elkaar bent gekomen op deze leeftijd, maar toch gescheiden moet wonen omdat bij een van beiden een
stukje gezondheid het laat afweten. Daar vraag je niet om natuurlijk. Veel tijd zal ons normaliter gesproken niet meer worden gegeven.
Dan moet het toch zo zijn dat je de
laatste jaren samen kunt zijn? Dat
daar geen oplossing voor is in onze
samenleving! Er komen toch steeds
meer ouderen bij en die kunnen dit
ook overkomen. Waarom wordt daar
niet méér rekening mee gehouden?” Aldus Wim van den Ende. Wij
kunnen daar helemaal in meegaan.
Niettemin kleven er ook leuke kanten aan een dag van het diamanten
huwelijk: een feestje. Dat werd afgelopen zaterdag in familiekring gevierd in het Wapen van Aalsmeer,
dicht bij het zorgcentrum, zodat Ina
er met de rolstoel gemakkelijk naartoe kon.
Bruidspaar: namens de Nieuwe
Meerbode van harte gefeliciteerd
met deze mijlpaal en wij spreken
de wens uit dat het u gegeven mag
zijn om samen op éénzelfde locatie
nog een aantal jaren in geluk en gezondheid te kunnen samenwonen!

Veel vermaak voor kleuters
Toermalijn in Amstelpark
Uithoorn - Donderdag 17 juni zijn
de kleuters van obs Toermalijn naar
het Amstelpark geweest. De weersverwachtingen waren gunstig. Onder begeleiding van enkele ouders
vertrokken ze rond negen uur naar
Amsterdam.
Bij de ingang van het park verzamelden alle ouders en kinderen zich en
gezamenlijk liepen ze naar de speeltuin. De speeltuin bestaat uit een
aantal klimtoestellen waar de kleuters naar hartelust konden klimmen
en klauteren. Er zijn ook schommels,

een treintje, een speelhuisje en een
kinderboerderij. Maar je kon ook
gewoon in het zand spelen onder de
klimtoestellen. De kleuters kregen
ieder twee muntjes waarmee ze in
de kinderattracties konden. De attracties zijn een minitrein, draaimolen, botsautootjes, minicars en minigravers.
Voor de ouders was het goed toeven aan de picknicktafels en in de
schaduw onder de bomen. Om half
twee was het lunchtijd en kregen de
kinderen patat met een blikje fris.

Dat ging er uiteraard wel in na al
dat spelen. Na de lunch ging iedereen de speeltuin weer in of maakte
de overgebleven muntjes op. Rond
kwart voor twee verzamelden iedereen zich weer op het terras en kregen de kleuters een ijsje.
Hierna werden alle tassen, schoenen en sokken verzameld en ging
iedereen rustig met zijn of haar begeleidende ouder naar de auto en
terug naar school.
Ouders: bedankt voor jullie hulp tijdens deze fijne dag!

Rolstoelwandelen Rode Kruis
Uithoorn bestaat vijf jaar
Uithoorn - Afgelopen donderdag
was het al weer 5 jaar geleden dat
het Rode Kruis Uithoorn het initiatief nam voor het rolstoelwandelen:
elke maand wordt er met ongeveer
20 mensen in een rolstoel een leuke wandeltocht gemaakt door Uithoorn.
Onderweg wordt er gezellig met zijn
allen een kopje koffie gedronken.

Cursusaanbod voor de
vrijwilligers Amstelland
Regio - Woont u in Amstelveen,
Aalsmeer of Uithoorn? Doet u vrijwilligerswerk en wilt u uw vaardigheden bijspijkeren, uitbreiden of
bent u gewoon leergierig? Dan kunt
u dit seizoen 2010/2011 deelnemen
aan cursussen speciaal voor vrijwilligers. In de cursuskrant van Cardanus, die 18 juni in Amstelveen huisaan-huis verspreid wordt en in Uithoorn en Aalsmeer af te halen is bij
de Steunpunten vrijwilligerswerk
staat een aanbod waar u, mits u vrijwilliger bent, gratis aan kunt deel-

nemen. Bij de cursussen staat vermeld hoe u zich aan kunt melden;
via het cursusbureau of via het erbij vermelde e-mailadres. Als u zich
aanmeldt dan krijgt u bericht van
inschrijving, officieel via het cursusbureau per brief of officieel per mail
via de andere aanmeldmogelijkheden. Vanuit de vrijwilligerscentrale zal contact opgenomen worden
met de organisatie waar u vrijwilligerswerk verricht om te checken of
u inderdaad recht heeft op dit gratis
aanbod. Mocht de cursus al vol zit-

ten, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk. Vanaf januari t/m juni 2011
zal er weer een nieuw aanbod volgen. Een tipje van de sluier: er zijn 4
PC–trainingen, 1 communicatietraining, 1 workshop omgaan met maa
tjes met psychiatrische klachten en
nog veel meer aanbod!
Cardanus wenst u een leerzaam en
succesvol vrijwilligerswerk toe.
De Vrijwilligerscentrale Cardanus
vanaf ± 15 juli: Maalderij 38, 1185
CZ Amstelveen, tel. 020 7600054.

Voor deze feestelijke jubileumtocht
werd dat koffie met gebak, aangeboden door de gemeente Uithoorn!
Twee jaar geleden besloot het Rode kruis deze activiteit uit te breiden
met een rolstoelvierdaagse.
Dit jaar wordt deze alweer voor de
derde keer georganiseerd, van 29
juni tot en met 2 juli. Vier dagen lang
genieten 60 aan een rolstoel ge-

kluisterde mensen van heerlijk buiten zijn en elkaars gezelschap! Om
alle mensen die mee willen ook mee
te kunnen laten gaan zoekt men nog
rolstoelduwers. Wilt u ook een dagje
(of meer) meelopen, neem dan (op
werkdagen) contact op met: Annemiek Hennipman, Alie den Hollander
of Erik Zaal, Tel. 0297-519520. E-mail:
ahennipman@amstelring.nl
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Ik ben sinds 22 april 2010 portefeuillehouder van
de Wmo. Een prille portefeuillehouder van een
prille wet, zo zou ik het omschrijven. Ik heb wat
dat betreft nog veel werk voor de boeg; het is een
mooie uitdaging. Formeel gaat de Wmo ervan uit
dat iedereen zichzelf moet kunnen helpen.
Wanneer het echt noodzakelijk is moeten we
degenen die het ‘niet zelf kunnen’ ondersteunen.
Vanuit mijn PvdA achtergrond vind ik dat wij
hen als gemeente dan ook maximaal moeten
ondersteunen. We zitten in slechte tijden en
er komen nog moeilijke jaren aan.
De zwakkeren in onze
samenleving mogen daar
absoluut niet de dupe van
zijn.

De Wmo is, net als bijvoorbeeld sociale zaken,
onderwijs en cultuur, een zogenaamde zachte
portefeuille. Harde portefeuilles zijn bijvoorbeeld
ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer. De
zachte portefeuilles mogen wat mij betreft niet het
kind van de rekening worden als we bezuinigen.
Natuurlijk horen mensen in eerste instantie zelf in
hun behoeften te voorzien, maar we hebben hoe
dan ook een zorgplicht. Ondersteuning moet
verstrekt worden, daarbij mag ‘kunnen we dat
betalen als gemeente?’ nooit een uitgangspunt zijn.
Ik vind het belangrijk dat iemand die hulp nodig
heeft dat ook echt moet aantonen. Inwoners die
hulp nodig hebben kunnen terecht bij het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg. Soms vragen we als
gemeente een onafhankelijk indicatieadvies op.
Dan kijken we of de hulpvraag terecht is. Is de
ondersteuning echt nodig, dan wordt die vergoed.
Als ik vooruit kijk dan slaan we met de Wmo nog
meer een ‘integrale’ weg in.

Belangrijk hierbij is verder kijken dan alleen het
ene probleem waar iemand mee komt. We bekijken
het totaalplaatje.
Stel iemand heeft een rolstoel nodig, wellicht
moeten er dan ook aanpassingen in huis worden
gedaan. Hiervoor gaan onze Wmo-consulenten
naar de mensen toe; de zogenoemde ‘gesprekken
aan de keukentafel’. Kijken wat er speelt bij
mensen thuis en waar behoefte aan is. Meedenken
bij het vinden van oplossingen met in het
achterhoofd ‘wat kan die persoon zelf nog
oplossen’. Andersom kunnen inwoners, bedrijven
en instellingen natuurlijk ook met initiatieven
komen. Graag zelfs.
Als we concreet weten wat er speelt in Uithoorn en
waar behoefte aan is, kunnen we daar de Wmo op
invullen. Dat doen we met elkaar. Organisaties
moeten elkaar kunnen vinden, inwoners moeten
zelfstandig kunnen leven, elkaar ontmoeten en mee
blijven doen. We gaan elk jaar weer bekijken of we
dit bereiken. Voorop staat: iedereen moet
menswaardig kunnen leven.
Maarten Levenbach, wethouder Zorg
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“Wat ﬁjn dat u er was”, zegt Hanneke ten Brinke
van het Mantelzorg steunpunt tegen een mevrouw
die het Alzheimer Café verlaat. De mevrouw
antwoordt: “Eigenlijk vond ik het erg moeilijk om
hierheen te komen, maar ik ben blij dat ik de stap
nam. Het was interessant én gezellig.”
Het Alzheimer Café is geen café waar je puur voor
je lol naartoe gaat. Wel vinden veel mensen ‘de
ontmoetingsplek voor iedereen die iets met dementie
te maken heeft’ gezellig. “Je bent er met lotgenoten
onder elkaar en hebt steun aan elkaar” vertelt
Hanneke. “Ik hoor vaak dat mensen het als een warm
bad ervaren.”

Het café wordt in Uithoorn zes keer per jaar
georganiseerd. Er is onder andere een interview
met een gastspreker en een rondvraag door de zaal.
Gastvrouwen en gespreksleiders zorgen dat de avond
soepel verloopt. De gastspreker is bijvoorbeeld
een arts of andere deskundige en ieder jaar deelt
ook een mantelzorger of dementerende zelf zijn of
haar ervaringen. “Die gesprekken bereiden we zeer
zorgvuldig voor, want het is toch heel privé wat
iemand vertelt. Ik vind de persoonlijke verhalen zeer
indrukwekkend”, aldus Hanneke.

9ZbdZ^iZlVVgY

Volgens Hanneke zijn de cafés beslist de moeite
waard omdat je er ervaringen uitwisselt, deskundigen
gemakkelijk aanspreekt en er veel informatie te halen
valt. “Wanneer bij iemands partner dementie wordt
vastgesteld vragen die mensen vaak wanneer het
volgende café is. Ze weten dat ze snel de juiste

informatie krijgen. Anderen komen juist op een
bepaald thema af dat hen aanspreekt. De live muziek
zorgt voor een ﬁjne sfeer.” Het Alzheimer Café is
gratis. Voor degenen die graag willen komen, maar
hun partner niet alleen durven thuislaten, regelt het
Mantelzorg steunpunt oppas aan huis.

>c^i^Vi^Z[

In Uithoorn nam de gemeente zelf het
initiatief om het café te ﬁnancieren en te laten
organiseren. Hanneke: “Een werkgroep vanuit
Alzheimer Nederland, het Mantelzorg steunpunt,
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem, Vita Welzijn
en Advies, Ontmoetingsgroep Uithoorn en
Huisartsenpraktijk Uithoorn maakte het programma
voor dit jaar. We organiseerden al twee cafés met een
goede opkomst, ik hoop op veel belangstelling voor
de komende avonden.”

Lbd"gVVYodZ`iWZigd``ZcbZZYZc`Zgh
De Wmo is er voor alle burgers, iedereen
moet mee kunnen doen. De Wmo-raad heeft
daarin een verantwoordelijke én leuke taak.
De raad geeft het college van B&W gevraagd
en ongevraagd advies over de invulling en
uitvoering rondom het beleid van de Wmo.
Denkt u vaak: “dat zou ik anders doen” of “dat
kan beter” in Uithoorn? Dan zoeken wij u.
De Wmo-raad bestaat nu uit tien enthousiaste
vrijwilligers en wil graag groeien naar vijftien
leden. Waarom lid worden? Wmo-raadslid Tom
van Meijgaarden: “Het leuke aan dit werk is dat je
meedenkt over allerlei onderwerpen en daarbij best
kritisch mag zijn. Natuurlijk kost het tijd en moet
je nogal wat lezen. Als je volop meedoet, ontmoet
je interessante mensen en werk je aan zaken die
voor veel inwoners van Uithoorn en De Kwakel
echt belangrijk zijn. Denk aan goed vervoer, een
leefbare buurt, een aangepast huis, een rolstoel
en ondersteuning bij de zorg. Ik denk dat ik door
kan geven wat bij groepen leeft, zodat zij gehoord
worden.”

KdZaheg^ZiZc

De Wmo-raad geeft dus advies aan de gemeente en
wil daarom graag weten wat er onder de inwoners
van Uithoorn leeft en speelt. Wmo-raadsleden zijn
regelmatig aanwezig bij bewonersoverleggen en
participatiebijeenkomsten. Wmo raadslid Marijn
Benner: “Dit is een belangrijk punt. We zoeken
betrokken en creatieve mensen met voelsprieten in de
Uithoornse en Kwakelse samenleving.” Een andere
belangrijke taak is het bijhouden van ontwikkelingen
rondom de Wmo en het kritisch volgen van
gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan. “Je hebt
voor dit vrijwilligerswerk een lange adem nodig.
Je moet het leuk vinden om te vergaderen, nota’s te
lezen, hierop te reageren en ergens een mening over
te hebben”, vertelt Wmo-raadslid Thecla Marjot.
“Ik zit zelf in de raad omdat ik zo wat wil en kan
betekenen voor mensen met een beperking en wil
werken aan een leefbare samenleving.”

>ciZgZhhZ\Z`gZ\Zc4

Bent u die daadkrachtige inwoner van Uithoorn of
De Kwakel die onze Wmo-raad komt versterken?

Bent u maatschappelijk betrokken en
minimaal 3 dagdelen per maand beschikbaar? Dan zijn wij zeer geïnteresseerd om kennis met
u te maken. Wilt u eerst eens komen kijken hoe wij
werken, dan kunt u elke 2e woensdag van de maand
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Vanaf 1 januari 2009 wordt ‘de begeleiding voor mensen met een lichte beperking’ voor het aanbrengen van
structuur in het dagelijks leven niet meer vergoed vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
Dat betekent dat burgers zelf verantwoordelijk worden om hun begeleiding te organiseren. Onze gemeente
is zich ervan bewust dat dit niet vanzelfsprekend is. Daarom biedt het Loket Wonen, Welzijn en Zorg (Loket
WWZ) ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing.

L^ZigZ[i]Zi4

Het wegvallen van de begeleiding heeft vooral gevolgen voor ouderen, gehandicapte volwassenen, licht verstandelijk
gehandicapten, zintuiglijk gehandicapten, jongeren en jongvolwassenen met lichte gedragsproblemen.

LVVg\VVi]Zidb4

Bij begeleiding gaat het om zaken zoals het bijhouden van een agenda met afspraken, het organiseren van de
huishoudelijke activiteiten of het onderhouden van sociale contacten. Denk ook aan het bieden van administratieve
ondersteuning zodat de post wordt geopend en de rekeningen tijdig worden betaald. Kortom, het gaat om begeleiding
bij het verrichten van vrij eenvoudige handelingen en taken die de meesten van ons als vanzelfsprekend ervaren.

OZa[YdZc

Heeft ú een langdurend probleem waar de begeleiding voor wegvalt? Ga dan eerst eens na of u dit zelf kunt
oplossen. Bijvoorbeeld door hulp in te schakelen van familie, vrienden of vrijwilligers. Als dat niet leidt tot een
passende oplossing kunt u zich wenden tot het Loket WWZ.

Ad`ZiLLO

De medewerkers van het Loket WWZ helpen u om uw hulpvraag in beeld te brengen. Dit betekent dat ze samen
met u bekijken welke ondersteuning nodig is, hoeveel ondersteuning nodig is en welke bestaande maatschappelijke
voorziening u verder kan helpen. Het Loket WWZ is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
geopend. Het telefoonnummer is 0297 513131. Het Loket heeft ook een eigen website www.loketwwzuithoorn.nl.
Daar vindt u meer informatie over Wmo aanvragen en -regelingen.
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1 juli:
2 september:
4 november:

In gesprek met een mantelzorger
De rol van de huisarts
Juridische aspecten bij dementie

LVVg

Woonzorgcentrum Het Hoge Heem,
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het programma eindigt om 21.30 uur.

>c[dgbVi^Z

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mantelzorg
steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel: 020 333 53 53.
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onze vergaderingen bijwonen in de raadzaal van het
gemeentehuis. Kijk op www.wmo.uithoorn.nl voor
meer informatie of stuur direct een mail met uw
motivatie en adresgegevens aan het secretariaat van
de Wmo-raad via wmo-raad.uithoorn@telfort.nl. Wij
nemen dan snel contact met u op.
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Maand juni: ‘Maand van de Zorglandbouw’

Zaterdag en zondag staan
staldeuren open voor het
publiek bij Inner-Art
De Kwakel - Zorgboerderij InnerArt in De Kwakel zet de staldeuren open voor publiek op zaterdag
26 en zondag 27 juni van 10.00 tot
1600 uur. U bent welkom om rond te
kijken op de boerderij en kennis te
maken met de mogelijkheden voor
dagbesteding. Mensen, jong en oud,
kunnen gezonde, afwisselende, natuurlijke dagbesteding vinden op de
boerderij waar eigenlijk alle dieren
aanwezig zijn, behalve koeien.
Van de ongeveer 1000 zorgboerderijen in Nederland is Zorgboerderij Inner-Art één van de nog weinige boerderijen met een Kwaliteitskeurmerk. Daar is hard aan gewerkt
door Inner-Art. De boerderij is er
dan ook trots op. Veel zorgverzekeraars en hulpverleners willen logischerwijze waarborg voor kwaliteit. Daar dient aan tegemoet gekomen worden. Maar… de boer moet
wel boer kunnen blijven. Het mooie
van dagbesteding of wonen op een
zorgboerderij is juist dat er niet de
sfeer van verpleging of hulpverlening is, maar juist sprake is van een
meer gelijkwaardige, ontspannende
setting waarbij eigen inzet hoe dan
ook het eigen welbevinden en dat
van de boerderij en haar dieren en

planten dient! Ook het omgaan met
dieren, de ruimte en de vele soorten werkzaamheden die uitgevoerd
kunnen worden bieden de mogelijkheid om verschillende mensen met
verschillende achtergronden dagbesteding te bieden.
Op een zorgboerderij zijn de zorg en
begeleiding belangrijk, maar ligt de
nadruk op wat mensen wel kunnen
en waar ze plezier in hebben.
Centraal staat persoonlijke aandacht voor de mens, die zich minder
ziek en bezwaard kan voelen in een
natuurlijke sfeer, waarin deze een
bijdrage levert in het reilen en zeilen van de boerderij.
Klussen
Er zijn op Zorgboerderij Inner-Art
talloze klussen te doen. Alles natuurlijk naar eigen kunnen en interesse en het doel dat men voor
ogen heeft: Dierenverblijven moeten schoongemaakt worden en dieren moeten verzorgd, maar ook vertroeteld worden!
Planten in de groentetuin moeten
gezaaid en gepoot worden. Ook
schoffelen, wieden, maaien, kantjes
afsteken zijn terugkerende werkzaamheden.

Fruit, groenten en kruiden moeten geoogst en verwerkt worden tot
jams, siropen, taarten en wijn. Huishoudelijk werk als afwassen, soep
maken, tafel dekken, de koffie verzorgen, de vloer vegen, stoffen, enz.,
houdt ook nooit op en anders kan
er nog wel gebreid, wol gesponnen
of een andere creativiteit of spel gedaan worden.
De tuinen, het ruime erf, de bomen,
het land, de sloten, de gebouwen
hebben veel onderhoud nodig en de
hongerige kachel die ook in de zomer bij koud weer lekker wordt gestookt, vraagt het benodigde hout!
We gaan mee met de seizoenen en
het weer. Ook het vee vraagt telkens
weer andere zorg en aandacht. Zo is
iedere dag weer anders. Ieder kan
zichzelf zijn of worden op de zorgboerderij. Werken is fijn, maar het
moet niet! Gewoon lekker rustig zitten op een van de vele plekjes en
genieten van een dier op schoot, de
ruimte, de wind, de zon, een luisterend oor, een goed gesprek, zijn van
grote waarde.
Adres en informatie: Zorgboerderij
Inner-Art, Gera Hoogendoorn-Verhoef, Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 0297-563753.

‘Het Oude Dorp’ wordt
‘Winkelcentrum aan de Amstel’
Uithoorn - In het kader van de op
handen zijnde vernieuwing van het
oude dorpscentrum van Uithoorn,
zoals dit door de gemeente in het
Masterplan wordt verwoord, heeft
Winkeliersvereniging Het Oude
Dorp inmiddels het voortouw genomen. Komende vrijdag 25 juni wordt
traditioneel de Jaarmarkt gehouden
waarbij een rij van gezellige marktkramen en andere vormen van presentatie de Wilhelminakade vanaf
kantoorboekhandel Van Hilten tot
aan de Dorpsstraat zal sieren.
Wederom zullen oud en jong kunnen genieten van een gezellige en
goed toegeruste Jaarmarkt die in
het kader staat van een bijzondere winkeliersactie. Zo zijn er via een
aantal acties bijvoorbeeld mooie
prijzen voor jong en oud te winnen die beschikbaar worden gesteld door de winkeliers. “De winkeliersvereniging organiseert de Jaar-

markt die dit keer een feestelijk tintje krijgt. Wij willen met dit gebeuren de nieuwe naam van onze organisatie bekendmaken en meteen promoten. Vroeger sprak men
over het ‘Oude Dorp’. Dat willen we
veranderen, ook al omdat er in de
nabije toekomst renovaties zullen
gaan plaatsvinden en de omlegging
van de N201 voor een ander en wellicht verhoogd aanbod aan klanten
kan zorgen. Klanten die (ook) van
elders komen. Mede om die reden
willen we voortaan onder de naam
‘Wnkelcentrum aan de Amstel’ onze
activiteiten voortzetten. Een logisch
gekozen naam, want we zitten immers aan de Amstel”, legt voorzitter
van de winkeliersvereniging Gerard
Krijtenberg uit, daarbij ook Wouter
van Hilten, Piet Visser (C1000) en
Wim Westra (Believe in Beauty) een
pluim op de hoed gevend evenals
de activiteitencommissie.

“Wij willen met deze nieuwe naam
aangeven dat we meer dan anders
ons gezicht willen laten zien en als
winkeliers tonen dat we er zijn voor
een gevarieerd aanbod aan klanten.
Maar ook dat bezoekers van buiten Uithoorn hier leuk kunnen winkelen.
Het is overigens niet alleen de Jaarmarkt die wij met elkaar organiseren, wij zorgen ook voor de jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas en de
gezellige kerstversiering op locaties
in de dorpskern. Voor de goede orde, dat gaat op onze kosten; de gemeente draagt daar niets aan bij.”
Aldus Krijtenberg die hoopt dat de
Jaarmarkt aanstaande vrijdag 25 juni een succes wordt.
Iedereen is vanaf 12.00 tot 21.00 uur
van harte welkom om de gezellige
sfeer te ervaren en al doende wellicht een aardige prijs mee naar huis
te nemen.

Geslaagd optreden van het
kinderkoor Xing in The Mix
Regio - Op zondag 20 juni was het
een drukte van belang bij het optreden van kinderkoor Xing in jongerencentrum The Mix. De zaal was
goed gevuld met opa’s en oma’s,
vriendjes en vriendinnetjes, moeders en niet te vergeten de vaders
van de 20 kinderen. Anouk, Tess en
Lindy begonnen dan ook met een
mooi gedicht, speciaal voor alle vaders op deze Vaderdag. Daarna was
het tijd om te zingen! Er werden allerlei leuke liedjes gezongen die allemaal te maken hadden met slapen.
Voordat het optreden begon lagen alle kinderen op het grote podium van The Mix met hun kussens
en knuffels om zich heen al te proberen in slaap te komen. De eerste
liedjes gingen erover dat het soms
moeilijk is in slaap te vallen. Zo was
er het liedje ‘Ik kan niet slapen’ uit
de musical Kikker over een jongetje dat bijna gaat verhuizen en dat
heel eng vindt, en het liedje ‘Morgen

misschien’ over kinderen die gepest
worden en die hopen dat dat niet
meer gebeurt. Het liedje ‘Monster in
de kast’ van Kinderen voor kinderen
ging erover dat je denkt dat er allemaal monsters in de slaapkamer
zitten... Ook waren er liedjes over
spoken, en liedjes over dromen. Dirigente Ireen van Bijnen vertelde
steeds tussendoor waar de liedjes
over gingen.
Na vijf liedjes was er als afwisseling een prachtig circusoptreden
van Marijke, Ailleen en Robbie van
jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp. Marijke en Ailleen deden samen heel knappe acrobatiekkunsten en Robbie liet zien dat hij
heel goed kan jongleren met ballen
en kegels.
Na de pauze waren er nog zeven liedjes te horen. Bij veel liedjes
mochten er kinderen stukjes solo
zingen en dat deden ze echt prachtig. Ook waren er liedjes met een
tekst die de kinderen helemaal kon-

den uitbeelden, zoals het liedje ‘Heel
stilletjes’ over kinderen die ’s nachts
stiekem uit bed gaan om koekjes uit
de trommel te pakken. Tussen alle
liedjes op Nederlandse tekst was er
één liedje op Engelse tekst; dirigente Ireen zong samen met Kim, Vera
en Nienke het liedje ‘Ben’ van Michael Jackson. Het was muisstil in
de zaal tijdens dit bijzondere intermezzo!
Bij het liedje ‘Iedereen slaapt’ bleek,
dat het uiteindelijk toch iedereen
gelukt was om in slaap te vallen. De
liedjesshow werd afgesloten met
het overbekende Kinderen voor kinderen-lied Ik heb zo waanzinnig gedroomd! De kinderen van het koor
zongen en dansten tegelijkertijd als
volleerde musicalsterren! Aan het
eind van de show waren er bloemen voor Ireen, een klein cadeautje voor alle leden van Xing en een
daverend applaus van het enthousiaste publiek.

Nog maar enkele plaatsen
bij VIOS MusicKidz

Zonovergoten uitgaansdag
Hoefse Belangen
De Hoef - Wat een heerlijke uitgaansdag was het afgelopen donderdag 17 juni. Een bus vol ouderen
uit De Hoef ging op pad, met chauffeur Klaas van Cats Reizen. De hele dag scheen de zon, de wind zorgde voor fijne verkoeling. De eerste
stop was bij de Euromast. De koffie smaakte extra lekker met zo’n
prachtig uitzicht over Rotterdam en
de schepen. Sommige “waaghalzen” ging nog verder omhoog met
de draaiende lift. Via de Maeslantkering gingen het gezelschap naar
Hoek van Holland. Een hele mooie
stek, waar je tijdens de lunch het
scheepvaartkeer kon blijven volgen.
De bus maakte na een oversteek
met de veerpont nog een rondje
over de Maasvlakte, waar men ook
de werkzaamheden voor de nieuwe Maasvlakte 2 kon zien. Indrukwekkend wat daar allemaal gebeurt. ‘s Middags kwamen de ouderen terecht in het automuseum
van de heer De Rijke in Oostvoorne.
Zijn dochters ontvingen hen gastvrij. Onvoorstelbaar wat daar allemaal te zien is aan oldtimers en ou-

de vrachtwagens. Van T-Ford tot Gogomobiel en Rolls Royce. De Chevrolet Impala haalde bij sommigen
nog mooie herinneringen naar boven. De tijd vloog voorbij met zoveel
moois om te bekijken. Weer terug in
De Hoef werd het gezelschap ont-

haald in de Strooppot met een voortreffelijk buffet. Een mooie afsluiting
van een heerlijke en heel gezellige
dag. Veel dank voor iedereen die
hieraan heeft bijgedragen. Voor belangstellenden: u kunt foto’s bekijken via www.hoefsebelangen.nl

Mijdrecht - Vrijdag 3 september
starten in het clubgebouw van VIOS
twee groepen MusicKidz. De eerste
groep is van 17.15-18.15 uur en de
tweede groep van 18.30-19.30 uur.
In beide groepen zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Wees er snel bij
want vol is vol. Het gaat hier om 20
gratis muzieklessen. De kinderen leren van alles over hard en zacht, snel
en langzaam, hoog en laag, enz. Ze
leren noten lezen, wat ondersteund
wordt door les op de blokfluit. Verder bespelen ze ritmische instrumenten, krijgen slagwerkles en leren ze bewegen op muziek. Het aanbieden van gratis muzieklessen kan
VIOS slechts doen, omdat zij hiervoor ook dit jaar weer gesponsord

wordt door de RABO bank, met een
bijdrage uit het RABO fonds “Dividend voor de Samenleving”. Daardoor is het voor alle Rondeveense
basisschoolleerlingen van 7 tot 12
jaar en 6-jarigen die in groep 4 zitten mogelijk een basis voor hun muzikale ontwikkeling te leggen en te
ontdekken of muziek maken iets is
wat ze leuk vinden. Bent u geïnteresseerd? Bel dan met Conny Wijchers, tel. 0297-263684 of mail naar:
c.wijchers-oosterlaag@kpnmail.nl.
Natuurlijk kunt u ook eens op de
website www.vios-midreth.nl kijken.
VIOS Open
Een andere mogelijkheid is om zaterdagmiddag 3 juli tussen 13.00 en

16.00 uur te komen kijken en luisteren bij de VIOS Open op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Hier zullen
alle onderdelen van de vereniging
voor u optreden. In de promotiekraam kunt u naast MusicKidz ook
informatie krijgen over het leerlingenorkest, de majorettes, de Show& Marchingband en dweilorkest
‘Dorst’.
U kunt dan direct kennismaken met
één van de MusicKidz docenten:
Sabina Brunsting. De andere docente, Xinta Wijchers, speelt mee in
de showband.
In de pauze kunnen u en uw dochter of zoon ook met haar kennismaken. Wel zo leuk als je de MusicKidz
‘juffen’ al een beetje kent, toch?

UWTC’ers voor BMX
Noord-Holland cup Heiloo
Regio - Waar iedereen liever bij de
kachel was gebleven op deze koude zondag stonden ze toch weer
met veel UWTC supporters langs de
baan in Heiloo om hun jongens aan
te moedigen. In alle klassen werd
weer hard gereden om die felbegeerde finaleplaats te halen. En zoals ze bijna gewend zijn lukte dat
weer in bijna alle leeftijdsklassen.
De finales waren weer een lust voor
het oog om te volgen. Er werd volop
strijd geleverd om de eerste plaats.
Een heel mooie finale was er tussen
Joey Nap en Bart van Bemmelen.
Bart rijdt een leeftijdklasse hoger en
is Nederlands kampioen.
Joey en Bart streden voor wat ze
waard waren en deze keer ging Joey

met de eerste prijs naar huis. De
koukleumende supporters waren op
slag weer op temperatuur door te
klappen voor deze mooie tweestrijd,
Hier volgen de overige winnaars:
A finales
1. Mauro Wuurman, Maarten v.d.
Mast, Joey Nap
2. Ferdi Cavahir, Bart v. Bemmelen,
Scott Zethof, Arjan v. Bodegraven, Roberto Blom
3. Bruno Soda, Jochem v.d. Wijngaard, Izar v. Vliet, Mitchell Vink
4. Brian Worm, Max de Bey, Bart de
Veer, Sven Wiebes
5. Melvin v.d. Meer, Thomas v.d.
Wijngaard, Jaivy Lee Vink
6. Milan Ritsema, Jesse v. Hattum,
Jurre Overwater

7. Hidde v.d. Woud, Donne v Spankeren, Daan de Bruin.
8. Davy v Kessel, Guven Cevahir.
B finales
1 Dylano Haans
2 Sem Knook
3 Tonko Klein Gunnewiek, Jonne
Metselaar, Tristan v.d. Ham
4 Noel Stet, Reno Heyser, Flip v.
Walraven
5 Ravi Schreurs, Max v.d. Linden,
Tim v. ‘t Hart
6 Moreno Haans, Lars Wiebes
7 Jesse Versteeg, Mike Treur, Bas
v. Kuyk, Stefan Tilanus.
8 Boas Overwater.
Volgende week gaan de UWTC’ers
naar Rijswijk voor de BMX west
cup.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 23 juni 2010

Mooie Tae Kwon do
examens bij PK Sport
De Ronde Venen - Het is alweer
bijna een jaar geleden dat Marcel
Fiorenza en Shanna van Mens uit
Wilnis zijn gestart met het verzorgen van Taekwondo trainingen bij
PK Sport in Vinkeveen.
Marcel en Shanna zijn beiden zeer
ervaren Taekwondoka’s en Marcel
is een zeer ervaren Taekwondo en
zelfverdedigingsinstructeur.
De leden ervaren de trainingen als
zeer prettig en de sfeer is heel fijn
en ontspannen, daarnaast wordt er
zorg gedragen om de kwaliteit te
bewaken en te verbeteren wanneer
nodig.
Taekwondo is een zeer dynamische en veelzijdige sport waar je lenig, sterk, alert en zelfverzekerd van
wordt.
De lessen zijn voor jong en oud toegankelijk en zowel de trainingen als
het tempo worden aangepast aan
het niveau van de leerling.
Zowel individueel als in teamverband kan men met deze Koreaanse
krijgskunst sportief bezig zijn.
Ieder half jaar worden er examens
afgenomen om zo de leden te testen op de vooruitgang en ontwikkeling in Taekwondo.
Voor de leden van PK sport was het
dan ook de eerste keer dat zij examen deden.
Zo konden de leden aan de ouders,
familie en vrienden laten zien wat
zij in het afgelopen jaar hebben geleerd.
De examens werden bij PK Sport in
Vinkeveen afgenomen door Marcel Fiorenza, 4e Dan. Naast Marcel

Fiorenza zijn er twee assistenten:
Shanna van Mens, 2e dan en Vincent Hartong, 2e Poom (jeugddan),
Vincent is 13 jaar en nu al een zeer
bekwame assistent-instructeur.

Arianne Hoefs, Nick Kalkhoven, Bryan Catsburg, Henny Hendrik Versluis, Jesse Miltenburg, Tobias van
Bruggen, Alex Wildschut, Sem Balvert.

De examens vonden plaats op de
donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
De kinderen en volwassenen, die
toch wat nerveus waren, waren ruim
van te voren al aanwezig.
Omdat het de eerste keer was had
de examencommissie besloten dat
de volwassenen en kinderen samen
examen konden doen.

Deze mensen zijn bevorderd voor 8e
Kup/ gele band, door een heel goed
examen te laten zien.

De vele ouders, familieleden, vrienden en fans waren aanwezig om iedereen onstuimig aan te moedigen.
De examencommissie had de taak
om iedereen zo goed mogelijk te
beoordelen en het resultaat was erg
goed, iedereen is geslaagd met prima resultaten.
Er volgde ook nog een extra verrassing tot ieders verbazing want normaal gezien doet iedereen examen
voor een bepaalde bandkleur maar
het examen zag er zo goed uit dat
sommige leden werden bevorderd
voor een band of slip hoger.
Een extra bevordering wordt niet
vaak toegekend en is daarom opvallend.
Geslaagden
Kinderen:
9e Kup / gele slip: Linh H0-Dac,

Trainingen
De trainingen variëren van speels
voor de kleinste, recreatief voor al
diegene die niet aan wedstrijden
deelnemen, tot zeer fanatiek voor
de wedstrijdjudoka’s. Sommige trai-

nen 1 keer in de week gewoon voor
de lol, andere trainen meerdere keren in de week keihard ter voorbereiding op toernooien.
De gewone lesuren zijn op maandag, woensdag en donderdag. Voor
de wedstrijdjudoka’s zijn er ook nog
de specifieke wedstrijdtrainingen op
maandag en woensdag. Tijdens die
trainingen wordt er hard gewerkt
aan de conditie en de judoka’s worden door middel van veel judopartijen klaar gestoomd voor de toernooien.
Om de wedstrijdjudoka’s voldoende gelegenheid te geven zich met
anderen te meten, schrijft Tai-Otoshi haar leden in bij ongeveer 20
toernooien per jaar. Sommige toernooien zijn zelfs kwalificatie toernooien voor de Nederlandse Kampioenschappen en de laatste 4 jaren
hebben een aantal judoka’s van TaiOtoshi zich daar ook voor weten te
plaatsen. Maar ook hier geldt “voor
elk wat wils” en niet alle toernooien
zijn dus even zwaar.
Lol
Voor de lol of om mee te doen aan
wedstrijden, uiteindelijk hebben alle judoka’s het streven om uiteindelijk eens de magische zwarte band

Casper Wildschut (vader), Kyle Wildschut (oudste zoon) en jongste zoon
Alex Wildschut zijn ook bevorderd
voor 8ste Kup / gele band. Zij lieten
een uitstekend examen zien.
Met 3 geslaagden uit één gezin was
het dan ook een feestje bij de familie Wildschut thuis.
6e Kup / groene band:
Jolande van Mens die erg hard had
getraind, en dit was duidelijk te zien,
wist een zeer goed examen neer te
zetten.
Zij werd dan ook bevorderd voor
haar mooie examen tot 5e Kup/
blauwe slip.
Een uitstekende prestatie van de
Taekwondoka’s van PK Sport die erg
blij huiswaarts konden.
De trainers kunnen terugkijken op
een zeer geslaagde dag en hebben
kunnen zien dat hun trainingen zeer
mooie resultaten als gevolg hebben.
Een prima dag voor PK Sport Taekwondo.

te halen. Nu het eind van het seizoen nadert, is Tai-Otoshi weer volop bezig met de voorbereidingen
voor het jaarlijkse afsluitende Judoweekend, dat traditioneel gehouden word in de bossen van de Lage
Vuursche. Daar zullen de tientallen
deelnemers en de begeleiding van
vrijdag 25 juni t/m zondag 27 juni in
het Koos Vorrinkhuis verblijven. Op
de dag, in de vroege avond voor de
kleintjes en in de nachtelijke uren
voor de grotere, zal men zich vermaken met allerlei sport- en spelactiviteiten. Elk jaar is er weer een nieuw
thema en dit jaar zal alles in het teken staan van “Safari”.
Verder bezoeken verschillende leden regelmatig gezamenlijk andere grotere nationale en internationale toernooien voor top judoka’s
(Nederlandse Kampioenschappen,
Europese Kampioenschappen voor
club teams, etc.) en meer.
Al met al dus een heel bruisende,
actieve, gezonde en vooral gezellige judo vereniging. En dat blijkt ook
uit de interesse voor het judo en onze club.
Hoewel de meeste lesuren behoorlijk gevuld zijn, weten wij in elke
leeftijdsklasse altijd wel ruimte te
maken voor nieuwkomers.

Succesvolle onderlinge
wedstrijden Veenland
De Ronde Venen - Zaterdag 19 juni werd de onderlinge wedstrijd gehouden van Gymnastiekvereniging
Veenland. Ja helaas speelde het
Nederlands elftal ook maar desondanks waren er toch nog veel deelnemers. De wedstrijd werd begonnen met een leuke demonstratie van
de kleuters. Ze sprongen in de trampoline en zwaaide in de ringen.
Daarna was het de beurt aan de jongens. Ze waren zoveel mogelijk op
nivo ingedeeld. Het werd een spannende strijd. Hier en daar werd er al
een handstand geturnd op de brug.
De uitslag was als volgt:
1ste prijs: Jelle van Amerongen,
Renze Goossens, Bob Sneiders en
Toon Donselaar
2de prijs: Hugo vd Horst, Melvin
Strunk, Jesse Goossens en Ismael
Kleintjes.
3de prijs: Julian Wilkes, Hidde
Goossens, Kalvin de Koning en Ali
el Yowsfi.
De wisselbeker was dit keer voor
Bob Sneiders.
Daarna was het de beurt aan de recreatiemeisjes. Deze hadden we
verdeeld in vier groepen.
De oudere meisjes hadden zelf hun
oefeningen gemaakt wat het extra
leuk maakte voor ze.
Er werd keurig geturnd en er deden zelfs turnsters mee die nog

maar een paar weken op gym zitten. De medailles werden als volgt
verdeeld.
1ste prijs: Annique Herngreen, Isa
Groenendaal, Denise Martos en
Vera Post.
2de prijs: Wies van Scheppingen,
Muriel Coppens, Tessa Wormgoor
en Chantal Kruyswijk.
3de prijs: Amber vd Horst, Donna
Straver, Cato van Zijl en Laura Weldam.
De wisselbeker bij de recreatiemeisjes ging dit jaar niet naar een maar
naar twee turnsters. Ze hadden allebei een puntentotaal van 32,0. Dit
waren Vera Post en Annique Herngreen.
Als je dit leest en denkt dat lijkt me
ook wel leuk, dan ben je welkom op
dinsdag van 16.00-17.00 of van 17.00
tot 18.00. Er is nog plaats.
De sfeer in de gymzaal werd steeds
beter vooral omdat ondertussen Nederland gewonnen had van Japan.
De selectie mocht als laatste laten
zien wat ze dit jaar geleerd hadden. Af en toe viel er een van de
balk maar over het algemeen werden er keurige oefeningen geturnd.
Er werd af en toe een onderdeel extra geturnd om te laten zien waar we
nu mee aan het oefenen zijn.
De medailles werden als volgt verdeeld:

De uitslagen waren als volgt:
Bourges 204 duiven
en 16 deelnemers.
P.J. van Schaik
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
R. den Boer
H. half

Volwassenen:
9e kup / gele slip: Kyle Wildschut,
Casper wildschut.

Enerverend seizoen
Uithoornse Judovereniging
Tai-Otoshi
Uithoorn - De Uithoornse Judovereniging Tai-Otoshi heeft weer een
enerverend seizoen gehad dat over
enkele weken word afgesloten met
het traditionele jaarlijkse Tai-Otoshi
Judoweekend.
In september 2009 is Tai-Otoshi verhuisd van de oude gymzaal op het
Legmeerplein, naar het nieuwe moderne onderkomen van de Brede School in de Legmeer West. De
vereniging blij is met het feit dat zij
de problemen van het oude onderkomen achter zich hebben kunnen
laten en er word hard aan gewerkt
om samen met de Brede School en
stichting ESA de opstartprobleempjes rond het nieuwe onderkomen
z.s.m. op te lossen.
In dit nieuwe onderkomen van de
Brede School trainen bijna 150 actieve judoka’s, vanaf 31/2 tot in de
50 jaar, onder de bezielende leiding
van Judo Bond Nederland gediplomeerde 5e dan en CIOS geschoolde
leraar Dennis Bakker.

Piet (hé! mensen)van Schaik in Uithoorn. Zijn duif maakte een snelheid van 1162,664 meter per minuut
ofwel bijna 70 km per uur.
Ton Duivenvoorde werd 2e. Hans
Half uit Amstelhoek werd keurig
eerste in de B-Groep, en bleef verschillende grootheden uit de club
voor. In het rayon werd Piet 27e en
Ton 55e.
Piet werd in de Afdeling met toch
wel rond de 10.000 duiven in concours 96e, en dat is toch een knappe prestatie, hij kan de felicitaties
uit het dorp in ontvangst nemen.

Postduiven Vereniging “Rond de
Amstel”

Ton Duivenvoorde en
Piet van Schaik de grote
winnaars

Nivelles/Nijvel 258 duiven
en 21 deelnemers.
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
Bosse & zn
R. den Boer
C. Pothuizen
Bourges
Eindstand Vitesse:
Onaangewezen
1. A.M. Duivenvoorde
2. R. den Boer
3. Ginkel & Berg
4. H.P. Snoek
5. C. Pothuizen                                              

Regio - Afgelopen weekend stond
voor de leden van Rond de Amstel twee vluchten op het programma, de laatste Vitesse (sprint)vlucht
vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel met een gemiddelde afstand van
187 km, en een Dagfond eendaagse lange afstand)vlucht vanuit het
Franse Bourges met een gemiddelde afstand van 598 km.

de B-Groep werd Wim Könst uit Uithoorn eerste. In het rayon werd Ton
26e en 61e, Henk 53e, Bosse & Zn
60e en Ron den Boer 82e. dit was
tevens de laatste vitesse vlucht, zodat de kampioenen ook bekend zijn.
Ton Duivenvoorde werd eerste kampioen Onaangewezen, en Wim Wijfje uit De Kwakel eerste kampioen
Aangewezen.

Om 11.50 uur werden de duiven in
Nivelles/Nijvel gelost met een WNW
wind, en de eerste duif diende zich
om 14.23.14 uur aan bij Ton Duivenvoorde in De Hoef., en dit was tevens de snelste van de vereniging.
De duif van Ton maakte een snelheid van 1208,783 meter per minuut, 721/2km per uur. Henk Snoek
uit De Kwakel wist beslag te leggen op de tweede plaats, en Bosse & Zn. uit Uithoorn werd derde. In

De dagfondvlucht vanuit Bourges
werd wegens zeer slechte weersomstandigheden (regen en onweersbuien) in Frankrijk uitgesteld
naar zondag, en de duiven werden
met mooi weer om 07.00 uur gelost.

B-Groep
1. W. Könst
2. H. Half
3. Verweij-Castricum
4. L. v.d. Sluis
5. C. Stevens

Inversies en onvoorziene buien in
België hebben roet in het duiven
eten gegooid, want het werd een
onregelmatige vlucht. Om 15.34.25
uur meldde zich de eerste duif bij

1. W. Könst
2. H. Half
3. Verweij-Castricum
4. C. Stevens
5. L. v.d. Sluis

Van Rijn Racing behaalt
een B-finale!
Regio - Het Eurocircuit was afgelopen zondag 20 juni gastheer voor de
derde NK wedstrijd Rallyracing. Van
Rijn Racing had de SEAT Cordoba
weer in optimale conditie gebracht
voor deze ontmoeting. Er werd zelfs
weer een heatoverwinning behaald
en een 9e plaats algemeen. Dennis van Rijn startte weer met de vrije
trainingen. De eerste kwalificatiemanche verliep de start goed, alleen kon Van Rijn de koppositie niet
pakken en moest met een 2e positie genoegen nemen. Met Thijs Heezen op de achterbumper werden de
rondes afgelegd. Tot aan de laatste
bocht, Van Rijn spinde en moest 2
posities prijsgeven.
De tweede manche moest er een
betere tijd gezet gaan worden. Vanaf de vierde startpositie wist Dennis
wederom een uitstekende start neer
te zetten. Deze keer kon hij voor de
eerste bocht een ruime voorsprong
nemen op zijn achtervolgers. Zonder
fouten te maken reed Van Rijn naar
een heatoverwinning toe. Een achtste tijd werd behaald. Een goede
1ste : Amber Verkaik, Naomi Bouman en Celine de Boer.
2de : Kimberly Bouman en Eva Prins,
Puck Straver en Mieke van Zijl.
3de : Tanja Kamp en Wies van Beek,
Nades Kamminga en Julie Postma.
De wisselbeker ging dit jaar naar
Naomi

startplaats voor de B-finale kwam in
het bereik. De derde en beslissende manche was het weer Dennis die
de koppositie in handen nam. In de
derde ronde, bij het uitkomen van
de chicane slipte de Cordoba even
door wat zand dat op de baan lag.
Heezen in een Ford Fiësta, was er
als de kippen bij om hem in te halen. Wederom een 8e tijd in het klassement en een mooie tweede startpositie voor de B-finale.
In deze finale leek Dennis de beste
papieren te hebben om deze te winnen. Met Heezen op de pole position en Veltman op rij drie had Van
Rijn wel een paar goede tegenstanders om mee af te rekenen. Bij het
groene licht was het ditmaal Veltman (Citroën C2) die een wereldstart kende. Maar voor de chicane
was Dennis, die een fractie te laat
weg was, hem al weer bij. Veltman
die scherp naar binnen stuurde om
als eerste bij de bocht te zijn, dwingt
Dennis om van zijn lijn te gaan. Om
niet in de zandbak of muur te eindigen, kan Van Rijn niets anders doen

Aangewezen
1. W. Wijfje
2. Th. Kuijlenburg
3. Ginkel & Berg
4. Bosse & Zn
5. R. den Boer

dan zijn stuur recht te houden. Een
aanrijding met de Citroën kan niet
voorkomen worden. Gelukkig kon
Van Rijn zijn weg vervolgen. De kans
op een startbewijs voor de A-finale
werd door deze actie om zeep geholpen. Het is Heezen die kan profiteren van dit ongelukkige incident
en na een aanraking met de muur in
het Blomqvist-straatje, waardoor de
stuurinrichting van de Cordoba beschadigd raakte. Hierna kan Dennis
geen vuist meer maken op de leider. Hij sluit de B-finale af met een
2e positie. Echter na de finish blijken de voorwielen net buiten de
spatborden te komen, wat er voor
zorgde dat Van Rijn Racing teruggezet werd naar de 12e plaats algemeen. Mogelijk dat dit veroorzaakt
zou kunnen zijn door het startincident en de touché met de muur enkele rondes later. Dergelijke beslissingen van een wedstrijdleiding horen bij de autosport. In plaats van 8
punten keerde het team met slechts
5 punten terug naar Mijdrecht. Met
in het achterhoofd dat het anders
had kunnen aflopen, gaat het team
zich gereed maken voor de een na
laatste wedstrijd op het Eurocircuit,
welke op 18 juli wordt verreden.
Meer foto’s en filmpjes zijn terug te
vinden op www.vanrijnracing.nl

Schrijf je in voor het Reinders
open jeugdtoernooi bij VLTV!
Vinkeveen - Het is bijna weer zover. Vanaf maandag 12 juli tot en
met zondag 18 juli vindt het Reinders open jeugdtoernooi voor de
4e keer plaats op de tennisbanen
in Vinkeveen. Reinders, dat al vanaf 1931 van elk schilderwerk een
meesterwerk maakt, gaf na het succes van vorig jaar toezegging om
weer hoofdsponsor te zijn van het
open jeugdtoernooi. Het toernooi
wordt in 4 categorieën gespeeld, t/
m10, t/m12, t/m14 en t/m17 in de
soorten Jongensenkel, Meisjesenkel, Jongensdubbel, Meisjesdub-

bel en Gemengddubbel. Tijdens het
toernooi heeft de organisatie weer
een spelprogramma gemaakt met
onder andere Price Shooting, Round
the Court, Waterballon gevecht,
Stormbaan en de welbekende Playstation competitie.
Zaterdag vindt er een heerlijke barbecue plaats voor alle deelnemers.
Naast al deze dingen heeft VLTV
ook jouw inschrijving nodig om het
succes van vorig jaar te evenaren.
Schrijf je nu dus snel in voor Het
Reinders open jeugd toernooi. Het
word weer een feest!!!

Zomerbridgedrive bij BVM
Mijdrecht
Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) organiseerde op
14 juni jl. de vierde zitting van de zomerbridgedrive van 2010.
De drive uitslag is :
A-lijn (18 paren):
Gerard van Beek & Aurie Block
Carla Euwe & Hans van der Linden
Anky Bots & Agnes Kroes
B-lijn(16 paren):
Ada Keur & Lies Buskens
Krijn van Dijke & Ellen van Dijke
Jan Breedijk & Annemarie Smit
De volgende avonden zijn 28 juni, 5
juli en 12 juli.
De drives worden gehouden in Partycentrum de Meijert aan de dr. J. de
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt

plaats tijdens de inschrijving aan de
zaal vanaf 19.00 uur. U hoeft niet per
se een gevorderd/ervaren bridger te
zijn om mee te doen. Gezelligheid
staat voorop.
De drives vangen aan om 19.45 uur.
Inschrijfgeld per paar vijf euro. U
kunt per avond inschrijven en meedingen naar de dagprijzen. Ook is
er een prijs voor de Zomerkampioen. Dit is het paar dat (of de degene die) met het hoogste gemiddelde is geëindigd aan het slot van
de zomercompetitie en alle avonden
heeft gespeeld.
U kunt zich zowel aan zaal als telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel.
0297-286469 of 0297-241241.
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Qui Vive MD 1 wint het
Topklasse toernooi

Maartje, Sanne, Dion, Jolanda, Jill, Sarissa, Danielle, Sabine en Britt en coaches Ans en Monique (niet op de foto: Sophie)

KDO handbalmeiden van
A1 alsnog kampioen in
de veldcompetitie
De Kwakel - Ondanks de sterke tegenstanders in de 3e klasse afdeling Midden-Nederland is
KDO MA1 toch kampioen geworden. Op woensdag 26 mei jl. werd
de kampioenswedstrijd gewonnen
van Vriendschap/TOB A2. De huldiging na het afsluitingstoernooi van
KDO handbal op 12 juni was groots
te noemen.
Stiekem werden bij vertrek de flessen met bubbels al onderin de tas
gestopt, maar de wedstrijd te-

gen Vriendschap/TOB werd toch
wat nerveus begonnen. Misschien
had het ook te maken met de grote groep supporters die vanuit De
Kwakel naar Amsterdam-Noord was
meegereisd. Vriendschap/TOB bleek
ook zeer gemotiveerd, omdat bij
winst ook zij nog kans maakten op
de kampioenstitel. Dit leidde al snel
tot een 5-1 achterstand. Na enige
tijd kreeg KDO meer grip op de aanval van de tegenstander en slaagden de meiden erin zelf de doelpun-

ten te maken. Toen de scheidsrechter met een eindstand van 11-14 het
eindsignaal floot was de opluchting
dan ook groot en konden de champagnekurken eraf.
Met felicitaties, cadeautjes en voor
iedereen (zoete) witte wijn in de
kantine werd het kampioenschap
gevierd. Op het afsluitingstoernooi
van KDO handbal werden de dames
ook nog eens gehuldigd. Ze werden
als ware kampioenen in de kantine
onthaald!

De Kwakel - Een bijzonder toernooi, niet alleen omdat dit het laatste van het seizoen is, maar vooral
ook omdat dit hun laatste dag samen als team wordt op een hockeyveld. Voor allemaal is dit de eerste kennismaking met LOHC, dat
blijkt een supergezellige club te zijn,
prachtig gelegen in het groen.
Gelukkig hoefde MD1 niet al te
vroeg uit bed voor de zondag, 10.30
verzamelen is een mooie tijd. Dus
dit keer uitgeslapen gezichten op
het parkeerterrein en alle meisjes
en hun ouders hadden er erg veel
zin in! Daarbij scheen er een heerlijk
zonnetje maar was het niet te warm
om te hockeyen.
De eerste wedstrijd was Joan niet
hun coach maar scheidsrechter!
Piet, hun assistent-coach nam de
honneurs prima waar! Mocht het
zo zijn dat je een carrière move wilt
maken kun je altijd naar de hockeybond als assistent-coach van het
Nederlands heren of damesteam.
Geconcentreerd en fanatiek werd er
gespeeld. Het mooie creatieve hockey van hun snelle Sarah;
Emma en Romy, die ook nu nauwelijks passeerbaar waren; Tessa en
Julia altijd aanspeelbaar op het middenveld, een swingende aanval van
Roxy, Sophie, Romee en Maybel, en
een verdediging van Suzanne, Nikita en Annick die stond als een huis
en Lotte als keep zorgden er met
elkaar voor dat de meisjes D1 van
Alphen werden weggespeeld. Het
werd 3-0 voor Qui Vive, met vooral een prachtig tweede doelpunt. Zo
eentje uit het boekje; een pass slag
vanuit de verdediging naar het middenveld die direct werd doorgezet
naar de aanval en met een knal lag
de bal in het doel van de tegenpartij. Deze wedstrijd was een mooi begin van de dag!

Strafballen
De strafballencompetitie was bij
LOHC iets lastiger dan anders, simpelweg omdat er vanaf een graspolletje moest worden gepusht. En
dat blijkt een stuk moeilijker dan
het lijkt. Alle speelsters hadden het
er lastig mee en ook voor alle keepsters was het lastig om te zien waar
de bal heen ging.
Verrassend was het om te zien dat
de meisjes van de D1 niet alleen
goed kunnen hockeyen maar ook
op het podium met een echte act
hun vrouwtje staan. Niet alleen de
wedstrijden maar ook een goed karaoke optreden leverden punten op.
Onder leiding van Maybel en Roxy
werd er buiten het zicht van iedereen niet alleen de tekst maar ook
een dansje ingestudeerd.
Het zag er heel professioneel maar
vooral ook gezellig uit… Dat belooft
nog wat voor de toekomst!
Hierna werd het weer tijd voor het
serieuze werk, er moest gespeeld
worden tegen de D1 van Leiden,
een lastige tegenstander maar ook
nu stond het Qui Vive team als een
huis! Het enige doelpunt was voor
Qui Vive en werd door prima inlopen prachtig gescoord door Qui Vice’s Romee.
De D1 van Hudito was de volgende tegenstander, beide teams hadden evenveel punten en doelpunten,
dus het beloofde een superspannende wedstrijd te worden. Qui Vive moest vanaf nu het zonder Sarah
doen, maar in Mitzi van de 8E1 hadden ze een fijne vervangster.
De meisjes waren zo gebrand op
een goed resultaat dat er de eerste 5 minuten geen millimeter werd
prijsgegeven op welk stukje van
het veld dan ook. Hierna kregen de
speelsters hockeyvleugeltjes, alles

liep op rolletjes en werd er een echte hattrick gemaakt door Romy!
Eindstand alweer 3-0 voor Qui Vive.
Finale
Het resultaat van de eerste 2 wedstrijden gaf een finale tussen de
teams van Hudito en Qui Vive. Dat is
best raar om de volgende wedstrijd
weer tegen dezelfde tegenstander
te spelen. Logisch dat Hudito na het
verlies revanche wilde om naar huis
te gaan met de grote beker. Er werd
dan ook gespeeld op het scherpst
van de snede. Het lukte Hudito aardig om druk te zetten, maar Lotte keepte groots en de verdediging
bespeelde vanuit achter met passes
in de breedte, precies zoals Joan en
Piet het graag zien, waardoor het
middenveld en de aanval de ruimte
kregen. Het resulteerde in een aantal mooie kansen en uiteindelijk een
doelpunt dat dit keer werd gemaakt
door Julia.
De winst van 1-0 betekende ook
een ongeslagen status in het toernooi, dus de beker!
Vol trots werd die door de Qui Vive meisjes in ontvangst genomen
en in feeststemming keerden ze terug naar Uithoorn! Deze bijzondere
maar ook gezellige dag werd afgesloten met een team BBQ waar de
sfeer opperbest bleef.
Lieve Lotte, Suzanne, Nikita, Annick,
Tessa, Roxy, Sophie, Emma, Julia,
Sarah, Maybel, Romy, Romee van de
Qui Vive MD1, met elkaar hebben
jullie, onder leiding van Joan en Piet,
een geweldig resultaat in zowel de
competitie als bij de toernooien behaald. Iets waarop jullie met elkaar
trots op kunnen en moeten zijn. Zowel team A als team B kan terugkijken op een heel special Hockey
seizoen!

Qui Vive JF1 is toch een
beetje kampioen
De Kwakel- Zaterdag 19 juni jl., na
de gewonnen wedstrijd van Nederland tegen Japan, hebben de jongens van JF1, samen met hun ouders, broertjes en zusjes, een barbecue gehouden als afsluiting van een
geweldig seizoen.
Aan het begin van het hockeyseizoen speelden de mannen nog
3 tegen 3. Dat ging al vrij aardig,
maar toen ze vanaf de Lentecompetitie 6 tegen 6 gingen spelen en
dus als een echt team, ging het pas
echt goed! Ze hebben 1x gelijk gespeeld en voor de rest alles gewon-

nen. Dan kon het niet anders dan
dat ze kampioen geworden waren.
De KNHB publiceert geen resultaten van de F-jes, maar via “insideinformation” hebben ze gehoord dat
zij ook echt de beste waren!! Daarom en omdat de ouders zo genoten
hebben van hun spel, vonden ze, dat
de jongens van JF1 wel een medaille hadden verdiend! Die werd uitgereikt tijdens de gezellige barbecue.
Ook werden Lieke, Liesbeth en Thijs
bedankt voor al hun inspanningen
voor het team. Misschien kwam het
omdat ze zo lekker gegeten hadden
op debarbecue, maar zondag 20 ju-

ni hebben de jongens ook nog even
een mooie 3e prijs behaald bij het
Bengeltjes-toernooi in Hoofddorp
en dat terwijl ze in de sterkste poule
waren ingedeeld! En wat denk je, ze
kregen wéér een medaille!
Helaas gaat Jasper stoppen met
hockey en vertrekt Tijn naar Amerika, maar gelukkig blijft het grootste deel van de jongens van JF1 bij
elkaar het volgend jaar. Jongens, als
jullie weer net zo goed jullie best
doen als dit seizoen, dan wordt het
vast weer top!!

KDO-selectie viert het
slotfeest heel groots
De Kwakel - Vrijdag 18 juni heeft
KDO door middel van een slotfeest het succesvolle voetbalseizoen 2009-2010 met elkaar afgesloten. Om 18.30 uur werd eenieder verwacht in snackbar ‘t Trefpunt, waar er een uitgebreid buffet
werd geserveerd voor alle spelers
plus aanhang, bestuursleden, scheidend hoofdsponsor Huub van Diemen en de grootste supporter van
KDO 1, Rob Meijer. Dit etentje werd
aangeboden door snackbar ‘t Trefpunt, waar Paulien Kruit, de moeder van Rick, sindskort mede-eigenaresse is geworden. Na afloop
van het eten volgde een luid applaus van alle gasten, want het buf-

Honk- en softbalvereniging Thamen

Geslaagd jeugdweekend
De Kwakel - Afgelopen weekend vond het jaarlijkse jeugdweekend van honk- en softbalvereniging
Thamen plaats op het veld aan de
Vuurlijn.
Vrijdag waren de jeugdleden vanaf 16.00 uur van harte welkom. De
oudere jeugd sliep in tenten en de
pupillen maakten hun bed op in
de kleedkamers. Na het avondeten
(professioneel gebakken hamburgers met patat), stond bijna iedereen in de rij voor de slidingbaan.
Door het vele zeep kon er snel en ver
gegleden worden. Ook het zonnetje
was, ondanks de sombere voorspellingen, van de partij. Na gedoucht
te hebben, toog iedereen naar het

softbalveld om daar de heren softbal 1 aan te moedigen. Ze hadden
nog nooit zoveel en zo’n enthousiast publiek gehad. Daarna was het
tijd om aan teambuilding te doen. Er
werden groepen van klein tot groot
gevormd en er werden allerlei opdrachten uitgevoerd. Zo werd er
een teamnaam bedacht, een yel gemaakt en t-shirts versierd.
Aan het eind van de avond werd er
in het donker nog een avondspel
gespeeld: vossenjacht. Het was een
hele toer om de non in het donker te
vinden. Roodkapje viel meer op.
Alhoewel niet iedereen even lang
geslapen had, zat iedereen toch de

volgende ochtend om 8 uur aan het
ontbijt. Daarna maakten de jeugdleden zich klaar voor het spellencircuit. Helaas begon het te regenen
toen ze net begonnen waren, maar
gelukkig was dat van korte duur.
De spelletjes werden met veel enthousiasme gespeeld. Alle kinderen
kregen daarvoor dan ook een medaille. ’s Middags werd ter afsluiting
het ouder/kindtoernooi gespeeld.
Altijd een succes, waarbij er kinderteams tegen ouderteams spelen. En
u/jij raadt het al: de kinderen hebben gewonnen.
Al met al een heel geslaagd jeugdweekend mede dankzij de inzet van
alle vrijwilligers!

fet was zeer goed te noemen. Nadat
hoofdsponsor Huub van Diemen in
het zonnetje werd gezet voor zijn jarenlange bijdrage aan de KDO-selectie, vertrok de groep naar de Bolle Pouw. In de Bolle Pouw werd op
groot scherm Engeland-Algerije gekeken, waarna het slotwoord volgde door de selectie coördinator René de Jong. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de topprestatie, welke
KDO 1 heeft geleverd dit seizoen,
door te promoveren naar de derde klasse. Daarnaast was er volop
aandacht voor alle spelers die gaan
stoppen na dit seizoen. Maar liefst
twaalf spelers gaan hun carrière beëindigen of hun heil in een lager

team zoeken. Voor KDO 1-basisspelers Rainier Onderwater, Dennis Onderwater en Patrick den Haan was
de meeste aandacht, want zij zijn
allen meer dan tien jaar actief geweest in de KDO-selectie. Zij werden dan ook verrast met een prachtig schilderij waarin hun eigen shirt
was gelijst.
Van de trainer van KDO 2 Fred Kok
werd ook afscheid genomen, omdat hij volgend seizoen teruggaat
naar zijn oude club RKDES waar hij
de A1 gaat trainen. Fred Kok heeft
bij KDO twee jaar lang het tweede
team getraind en deed dit met veel
passie en inzet, waardoor hij erg geliefd werd in De Kwakel.
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Wie wint zaterdag 3 juli
het WK van Uithoorn?

Boettoernooi Qui Vive
wederom een groot succes
De Kwakel - Op de zonovergoten
zondag vond het Boettoernooi 2010
bij Qui Vive plaats. Met 21 teams
sterk, vrienden en familie, jong en
oud, de vrijwilligers, en natuurlijk
niet te vergeten de hoofdsponsor
Albert Heijn Jos van den Berg! Met
dank aan al deze mensen is ook dit
jaar het Boettoernooi weer een geweldig geslaagd evenement geworden. Het terrein van Qui Vive was totaal omgebouwd tot een waar Holland-House, want ook de hockeysport geniet van de WK sferen. Alle
deelnemers waren uitgedost als de
landen die daadwerkelijk deelnemen aan het WK. Hierbij spande het

team Japan toch wel de kroon, pruiken, shirts, sokken, alles in de kleuren wit en rood.
De gehele dag werden er wedstrijden gespeeld, niet alleen hockey
maar ook levend tafelvoetbal, volleybal en er was zelfs een stormbaan aanwezig. De teams die het er
daarbij het best vanaf hebben gebracht zijn wel even het vermelden
waard. Nummer 1 bij de familiepoule is Spanje geworden met 18 punten. Nummer 1 bij de vriendenpoule is Duitsland geworden met zowaar 21 punten! Mooie uitslagen
dus, laten we alleen hopen dat er op
het WK in Zuid Afrika een iets an-

dere winnaar uitkomt! Na een dag
vol sportiviteit en gezelligheid kwam
de afsluiting: de barbecue. Hamburgers, patat, worstjes, saté en lekkere
salades, alles was aanwezig. AH Jos
van den Berg heeft de deelnemers
maar goed verwend! Tijdens de barbecue werd ook de Strafballencompetitie gehouden, een van Qui Vive’s beste keepers Chris stond op
de goal. Laura van Roekel is de uiteindelijke ‘Strafballenkoningin 2010’
geworden! Onder het genot van de
laatste drankjes en hapjes kwam de
zanger Shahin om de dag nog eens
goed af te sluiten met een aantal
leuke Nederlandse meezingers!

E6 Legmeervogels op de
valreep kampioen
Uithoorn - Wat een spannende
competitie voor de Legmeervogels
E6 dit voorjaar!
Ploegen in de pool aan elkaar gewaagd, met ook nog totaal onverwachte uitschieters. Anne-Tijme,
Hicham, Jasper, Kees, Marcio, Tyco, Sebastian, en Sebastiaan moesten onder leiding van Meron keihard trainen om aan de top te komen. Bloedstollende wedstrijden
heeft het publiek gezien, spannend
tot het laatst.

Raoul Oud en zijn vader Edwin in training voor het WK Uithoorn.
Op 3 juli vormen zij samen één team,
genaamd ‘De koele jongens’.

Topintegraal zomerbridge
bij BV De Legmeer
Uithoorn - De derde zomerdriveavond stond ter afwisseling in het
teken van door de computer bedachte spellen.
Alle 26 paren spelen dan eigenlijk tegen elkaar, zodat er een totale eindstand ontstaat. Dit topintegrale fenomeen heeft zo zijn haken en ogen. Hoewel door de bedenker stellig ontkend, komen er
toch verdacht veel spellen in voor
die de deelnemers op het verkeerde been zetten. Onmogelijk te maken contracten worden simpel gehaald en andersom! Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister lieten zich hierdoor niet imponeren, waren met een
topscore van 61,98% de besten en
konden zich dus laven aan de gewonnen wijn. Marianne & Huub
Kamp, laatstgenoemde verantwoordelijk voor deze avond, deden met
hun tweede plaats en 60,07% de

wenkbrauwen enigszins fronsen,
maar waarschijnlijk is dat te slecht
gedacht! Jan Egbers vond in Lijnie
Timmer een klassepartner en door
hen werd dan ook de derde plaats
met 57,99% binnengehaald. Hetty
Houtman blijft met nieuwe vlam Anton Berkelaar verrassen. Vierde totaal met een resultaat van 57,29%
getuigt toch van grote klasse. Door
revisie aan de knie van bridgemaatje
Ben speelt Gijs de Ruiter enkele malen met Jan Bronkhorst en hoe. De
vijfde plaats werd hun deel met een
totaal van 56,25%. Ook Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen hebben het licht gezien. In de competitie strijdend om degradatie te ontlopen werden ze nu de evenknie van
het topduo Gerda Schavemaker &
Cora de Vroom met voor beide paren 55,03% op positie zes. Joke de
Wit & Janneke Aarsman brachten

naast goed bridge psychologische
wapens in het spel. Bij het voorstellen even losjes opmerken dat
ze de vorige keer ook van je gewonnen hadden geeft toch wat onrust. Ze werden er uiteindelijk keurig achtste mee met 54,34%. Jan &
Brita Bosse behaalden de negende
plek met 53,47% en Mieneke Jongsma & Jannie Snabel sloten de toptien af met 52,95%. Wilt u zich ook
eens onderdompelen in een fascinerende bridgeavond, kom dan zomerdriven bij Bridge Vereniging De
Legmeer.
Elke woensdagavond tot eind augustus vanaf 19.15 uur in de barzaal van sporthal De Scheg, kosten
5 euro per paar. Inschrijven bij voorkeur per e-mail: niekschavemaker@
hetnet.nl, of voor 19.30 uur aan de
zaal.

Kwakelaars fietsen voor
het goede doel

Met nog één wedstrijd te gaan, uit
tegen FC Sloterdijk, was het verschil
tussen beide ploegen nog maar 1
punt. Bijna viel het kampioenschap
nog in het water, want de tegenstander kon maar geen datum prikken
voor die laatste (inhaal)wedstrijd.
Tot op de laatste dag van de competitie alsnog het verlossende woord
viel: de wedstrijd kwam er niet, maar
de punten wel, Sloterdijk gunde ze
aan de jongens van Legmeervogels.

De Kwakel - De fietsactie Alpe
d’HuZes 2010 heeft een nieuw recordbedrag van 10.132.938,26 euro
opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Hiermee is de doelstelling om
dit jaar 10 miljoen te benaderen, bereikt. Op 3 juni ging het recordaantal van 2.686 wielrenners uit het gehele land de uitdaging aan om één
tot zes keer de Franse alp te beklimmen voor dit goede doel. Vorig jaar
bracht deze Alpe d’HuZes-actie bijna 6 miljoen euro op. Het geld gaat
voor 100% naar kankeronderzoek.
Ook een aantal Kwakelaars deed
mee aan de actie.
3 Juni jl. was het zover. Alpe d’HuZes
ging om 5.10 uur van start met 2686
deelnemers, onder wie 5 renners uit
De Kwakel: Leo Klijn, Wilfred Hoving, Johan Schelling, Jorrit Kortenhorst en Yvo Braat van Team
Flexdrive. Het was koud bij de start,
maar gelukkig droog, Hoewel sommigen het koud hebben gehad tijdens de eerste kilometers en soms
ook in de afdaling, voordat de zon
doorbrak, ging de start met zove-

Van links naar rechts: Zev, Skip, Melissa, coach Mary, Sanne, Anouk, Amber, Wesley, Robin en Nick.

Thamen Major League
teams in actie op de
Landelijke BeeBalldag
De Kwakel - Homeruns, vangballen, sportiviteit en plezier waren
zondag het decor van de Landelijke BeeBalldag die plaatsvond op de
velden van The Hawks in Dordrecht.
Verbonden door de passie voor de
sport waren er 570 jonge spelers van
68 teams en zo’n 500 ouders en begeleiders om deel te nemen aan het
grootste honkbalevenement voor de

Uithoorn - Niet alleen in Zuid-Afrika is er een WK, maar ook in Uithoorn. Op zaterdag 3 juli organiseert
Ons Uithoorn namelijk het WK van
Uithoorn. Bij dit straatvoetbaltoernooi nemen verschillende buurten/
straten het tegen elkaar op in snelle
potjes van drie minuten. Er wordt 2
tegen 2 gespeeld, op een klein veldje van 6 x 12 meter. Deelname is
voor iedereen, jong of oud(er).
Het WK Uithoorn wordt gehouden
van 12.00 tot 16.00 uur op het Amstelplein. Het gaat om teams van
2 spelers. Je kunt met een vriend,
vriendin, vader of moeder inschrijven. De organisatie maakt op basis
van de inschrijvingen ter plekke een
competitie. De deelname is gratis en
aanmelden kan vanaf 12.00 uur op 3
juli bij de organisatie op het Amstelplein. Meer informatie op
www.onsuithoorn.nl

jeugd in Nederland. Ook Honk- en
Softbalvereniging Thamen was hier
aanwezig met de 2 BeeBall Major
League teams. Tijdens dit BeeBalltoernooi streden de honkballers niet
om een beker, maar om sportiviteit en plezier. Op twintig speelvelden werden in totaal 204 wedstrijden gespeeld. Resultaat: blije kinderen en ouders.

BeeBall is door de eenvoud van het
spel en de dynamiek in het bijzonder geschikt voor de jongste jeugd
vanaf 5 jaar, waardoor jongens en
meisjes gezamenlijk met veel plezier
BeeBall kunnen spelen. Heb je interesse en zou je een keertje willen
kijken of misschien wel meedoen,
kijk dan voor meer informatie op de
website www.thamen.info

len zonder incidenten. De organisatie van alle onderdelen, van start tot
finish, met bevoorrading, medische
posten, cheerleaders, motorbegeleiding van het verkeer op de berg
en het in goede banen leiden van
de aan- en afvoer van de vele meegekomen toeschouwers was geweldig geregeld. Het fietsen was zwaar.
Soms zwoegend, soms lachend
en altijd genietend heeft het Team
Flexdrive uiteindelijk gezamenlijk 15
keer de Alpe d’Huez beklommen.
Alpe d’Huzes 2010 is een geweldig
succes geworden en de Kwakelaars
zijn trots dit jaar een bijdrage aan
zowel het evenement als het inzamelen van geld geleverd te hebben.
Totaal heeft Team Flexdrive een bedrag van 13300 euro bijeengefietst
voor het goede doel.
Met dank aan de sponsoren:
Dutch Flower Group, van de Put
Fresh Cargo, Rosalink, Danners
Bloemenexport, Volvo Truck Center, Voortman Autoschade, KJ Technics, John de Vries, Levarht AGF,

Eijk en Veld Slagerij, Zuivelboerderij Vrouwenakker, ABM Flowers,
R.Huurman Transport, Mts Snoek,
Concordia Verzekeringen, MdB
Transport, Ruud Severin Transport,
Het Miland Infra, Mathijs Hoogland, C.Kortekaas Transport, Rob
Rentenaar, F. Schouten ZZP, T. van
Iperen Transport, VKP Metselwerk,
Semp Trosrozen, Johnson Wax, Verbeek en Bol Bloemenexport, Camiel Hendriks ZZP, Electrico, Witteman Transport, vd Schaft Tweewielers, Antenna Uitzendburo, Flowerport Import, Rob Klijn Openhaardhout, Hortiflower Bloemenexport,
Flexdrive, Flowex Bloemenimport,
Van Zaal Transport, The Set Company, SC Johnson Europlant, de Wagenschuur, Poldersport De Kwakel,
M. Stut, AA-Sloopwerken, Floralink,
Harold v. Rijn, J. den Breejen, Kwekerij de Noordpoel, Drieman Makelaars, Bollemeijer Transport, K.
Warmerdam, v. Rijn Tweewielers, J.
Klaas, Tommy Hilfiger Europe, Verheij Fotografie, Schadenet Kranenburg.
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“Dankzij deskundige behandeling en goede zorg was
ik snel weer mobiel”

Rein de Wagt lovend over
revalidatie in Het Hoge Heem
weken al zover gerevalideerd dat ik
weer zelfstandig kon lopen en mijzelf kon redden. En het gaat steeds
beter. Die jongen is werkelijk goed.
Mensen met dezelfde klachten als
ik die ergens anders revalideren zijn
nog lang niet zover als ik. Die lopen
nu nog met krukken.”
Trots
Rein en Maartje zijn inmiddels 48
jaar getrouwd. Ze wonen sinds eind
jaren zestig in Uithoorn. Zij hebben
een zoon en een dochter en inmiddels vijf kleinkinderen. Rein heeft
27 jaar bij het bedrijf TMI op Schiphol gewerkt en geniet inmiddels een
aantal jaren van zijn pensioen. Bij leven en welzijn halen ze de gouden
bruiloft wel. Daar kunnen ze nu alvast met plezier naar uitkijken! Er
zijn natuurlijk ook leuke dingen in
het leven.
Uithoorn - Rein de Wagt (71) voelde zich eind vorig jaar niet zo goed;
het lopen ging hem slecht af. Hij
bracht een bezoek aan de huisarts
en die stuurde hem naar het ziekenhuis. Daar werden foto’s van
zijn rechterheup gemaakt. “De orthopedist zei tegen mij dat ik eigenlijk niet kon lopen met dat wat hij
had geconstateerd. Maar dat was
niks nieuws voor mij, want zelf had
ik al gemerkt dat ik soms niet vooruit kon komen. Daar moet wat aan
gedaan worden zei hij; dat wordt
een nieuwe heup. Het duurde even,
maar in maart kreeg ik een oproep
en werd ik geopereerd in het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen.
Het is ongelofelijk, maar na een paar
dagen sta je alweer buiten en moet
je gaan revalideren”, zo vertelt Rein.
“Mijn heup en omgeving zagen er
niet uit, groen, blauw en zwart, alle kleuren van de regenboog en ik
kon er niets mee. Wat nu? Mijn echtgenote Maartje en mijn dochter Monique hebben zich toen ingespannen om mij via het ziekenhuis en de
huisarts verder te laten revalideren
bij Het Hoge Heem. Dicht bij huis.
In het andere geval moet je telkens
naar het revalidatiecentrum op de
Groenelaan in Amstelveen, tegenover het ziekenhuis. Het Hoge Heem
is hier nagenoeg aan de overkant.
Om kort te gaan, ik had mazzel en
kreeg toestemming daar te revalideren. Het Hoge Heem heeft daarvoor
maar vijf kamers beschikbaar, dus je
bent spekkoper als je daar op verhaal mag komen. Toen ik daar naar
binnen werd gereden in een rolstoel
was ik net een dood vogeltje.

Het Hoge Heem
Ik ben altijd gezond geweest, reed er
vaak langs op de fiets of met de auto en dan doet het je niets. Ja, ‘daar
wonen oude mensen’ en je denkt er
verder niet bij na. Het is immers zo
ver van je bed, Hou toch op! Totdat je
er zelf mee te maken krijgt… Ook al
is het maar om te revalideren, maar
je komt wel in een andere wereld.
Vooral als je alleen wordt achtergelaten in je rolstoel. Dan besef je dat
je in het ’bejaardenhuis’ bent. Maar
dan begint het pas en ga je om je
heen kijken en luisteren”, zegt Rein
die er nog geëmotioneerd onder kan
worden. “Ik kreeg er een kamer, alles keurig verzorgd. Ik ben vijf weken
intern geweest. Dat was een betere
oplossing dan telkens heen en weer
naar huis te karren. De aandacht die
je krijgt van het personeel is geweldig. Je hoeft maar te kikken en ze
staan bij je. Verbazingwekkend! Het
wordt allemaal voor je geregeld. Dat
geldt ook voor het eten met elkaar.
Op de ‘gemaksdag’ in de week kunnen ook mensen uit de aanleunwoningen mee eten. Er ging een wereld
voor mij open want je hoort zoveel
negatiefs over de zorg. Bijvoorbeeld
dat men geen tijd meer heeft voor
je. Dat is in Het Hoge Heem dan wel
anders. Wat meer is, degenen die
dat voor elkaar krijgen zijn mensen
die tegen een veel te laag inkomen
dit allemaal zonder mokken doen.
Dat dwingt bewondering en respect af. Ik wil hierbij ook de fysiotherapeut Mark een groot compliment geven. Naast de reguliere behandelingen deed hij vaak wat extra’s. Mede daardoor was ik na vijf

De Veenmollen sluit het
jaar af in Botshol
Regio - Op zaterdag 19 juni sloten
de Veenmollen, de Jeugdclub van
IVN De Ronde Venen & Uithoorn,
hun jaar af met de traditionele roeitocht in natuurgebied Botshol. Het
weer leek niet erg mee te werken:
veel wind, niet al te warm en af en
toe een stevige bui. Maar uiteinde-

lijk viel het toch mee en liet af en
toe de zon zich zelfs zien. Deze keer
hadden de Veenmollen een brief
gekregen van de Botshol-geest, die
hen uitnodigde op zoek te gaan naar
het “hart van de Botshol”. Om daar
te komen moesten de Veenmollen
wel eerst hun weg zoeken door de

IVN organiseert:

Roei-excursie in Botshol
De Ronde Venen - Lepelaars, rietzangers en karekieten broeden in
Botshol, een moerasgebied met een
beetje brak water in De Ronde Venen. Nu de vogels klaar zijn met
broeden is het natuurgebied weer
voor mensen opengesteld. Gidsen
van het IVN zullen dan in het mooie,
stille en afwisselende gebied een excursie verzorgen. Zij zullen op zoek
gaan naar kranswieren en de welriekende nachtorchis en oog hebben voor vissen en kikkers. Wellicht
vliegt er een buizerd over of een andere grote roofvogel zoals de havik
of bruine kiekendief.
Het belooft een mooie excursie te
worden. Ga mee en laat je verrassen.
In ieder geval is het gebied zelf al
spannend met zijn vele sloten, het

hoge riet, zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Je kunt er verdwalen door het hoge riet dat van
de sloten een doolhof maakt. Maar
met een plattegrond en gidsen erbij
hoeft dat niet te gebeuren.
Dinsdagavond 29 juni om 19.00 uur
bij boer Verweij, Botshol 14 of een
kwartier eerder op het Kloosterplein
in Vinkeveen. Kosten zijn voor leden
en donateurs 4 euro, voor anderen 5
euro. Het aantal deelnemers wordt
bepaald door beschikbare boten en
gidsen.
Voor wie dan verhinderd is: op zondagochtend 11 juli om 10.00 uur
wordt de roei-excursie ook gehouden. Aanmelden voor beide excursies kan bij Ria Waal, tel. 0297
256089 en bij Els Raadschelders, tel.
0297 288669.

Rein: “Vanzelfsprekend was mijn revalidatie niet allemaal gratis. Ik moet
wel bijbetalen, maar dat is niet erg
en ik heb het er graag voor over. Als
je dan hoort dat men in Den Haag
zware bezuinigingen voorstelt op
de zorg en dat iedereen meer moet
gaan betalen denk ik dat er een tijd
komt dat mensen dat niet meer kunnen. Dat is onvoorstelbaar. De ouderen die in Het Hoge Heem verblijven
kunnen bijvoorbeeld nu al niet eens
meer op vakantie of andere leuke
dingen doen. Geen geld voor. Dat is
toch een schande, dat je na een leven van hard werken niks meer kan
of mag? Dat je ‘opgeborgen’ wordt,
want ouderen zijn maar lastig? Ze
kosten immers alleen maar geld zo
wordt gedacht? En wat nog erger is,
politiek gezien scoort extra aandacht
voor ouderen niet. Alleen Geert Wil-

ders heeft het in zijn programma
staan. Maar ik zeg dan ‘zorg is toch
ook een soort van recht geworden
in ons land?’ Onze gemeente mag
trots zijn op een dergelijke voorziening als Het Hoge Heem. In feite zou er een tweede bij moeten komen want de vergrijzing neemt toe,
ook in onze gemeente. Mensen worden ouder, maar dat brengt vaak
ook gebreken, ongemakken of erger met zich mee. Daar kunnen ze
vaak niets aan doen. Vandaag ben ik
het, morgen mijn buurman. Het kan
je als gezond mens zomaar overkomen. Dat dient iedereen zich goed te
realiseren. Maar eigenlijk doe je dat
pas als je een instelling als een verzorgingscentrum wordt binnengereden. Dan ziet de wereld er plotsklaps heel anders uit. Dat zijn feiten
en daar moet je als overheid toch op
inhaken als het over zorg gaat? Samenleving, word wakker!”
Fonds
Rein oppert dat er een soort fonds
zou moeten komen waar overheid,
banken en bedrijfsleven geld in zouden moeten storten. Dat geld moet
niet beheerd worden door dure
mensen, maar door vrijwilligers, bijvoorbeeld gepensioneerde directeuren of managers die een goed pensioen hebben en voor hun diensten
niet betaald hoeven worden, hooguit een onkostenvergoeding. Die
pot moet gevuld worden en daaruit zou je uitsluitend de ouderenvoorziening en het personeel die de
zorg uitvoert, moeten kunnen betalen. Rein realiseert zich dat het misschien een utopie is, maar dat er in
de nabije toekomst wel (veel) geld
beschikbaar moet zijn om de kosten van de ouderenzorg op te vangen staat buiten kijf. “Zo niet, dan
is het straks voor onze kinderen
en kindskinderen armoe troef. Die
moeten dan hun ouders verzorgen
en opvangen. Dat kan je je toch niet
voorstellen in een land als het onze”,
stelt Rein. Hij heeft zijn zegje gedaan
en laat zich in alle toonaarden nogmaals uit over de geweldige verzorging en aandacht die hij in Het Hoge
Heem heeft ervaren.
Châpeau!

De onvergetelijke uren
Omzien naar de bevrijding
De Ronde Venen - Nederland
heeft in mei dit jaar herdacht dat
ons land 65 jaar geleden van het
Nazi-juk werd bevrijd. In de regio
Uithoorn, Amstelhoek en wat nu De
Ronde Venen heet, hebben zich gedurende de oorlog en tijdens de bevrijding méér gebeurtenissen afgespeeld dan men wel zou denken.
Evert Poelwijk uit Uithoorn heeft
veel originele krantenartikelen in
de vorm van gebeurtenissen en interviews uit die tijd weten te verzamelen en ongewijzigd gebundeld
in boekvorm. Onder de titel ‘Oorlog
en vrede’ zijn de betreffende artikelen in de jaren zestig van de vorige
eeuw gepubliceerd in ‘Ons Weekblad’. Ter gelegenheid van dit jubileum bevrijdingsjaar worden ze nu
andermaal onder de aandacht gebracht in een keurig verzorgd boekwerkje van 40 bladzijden in het formaat A4. De artikelen zijn voorzien
van bijbehorende originele illustraties en foto’s. Veel artikelen zijn herkenbaar en hebben betrekking op
locale gebeurtenissen en mensen.
Zo zijn er interviews met oud-burgemeester Koot, dokter Martini, Anton van Hilten en vele anderen. Aangrijpende verhalen en gebeurtenissen uit die tijd doen de geschiedenis herleven. Na het lezen ervan zal
het eenieder duidelijk zijn dat wij
hen die voor onze vrijheid vielen,

nooit mogen vergeten. Bij de jaarlijkse dodenherdenking is daarom
een moment van bezinning zonder
meer op zijn plaats. Opdat wij niet
vergeten…
Het boekje is geheel in zwart/wit
uitgevoerd en duidelijke leesbaar.
Een gekleurd moment uit de Landing bij Normandië, juni 1944, siert
samen met een van onze bevrijders
de omslag. ‘Onvergetelijke uren’ is
te koop bij boekhandel Pierre ten
Hoope winkelcentrum Zijdelwaard,
Bruna Amstelplein en Van Hilten op
de Wilhelminakade en kost 10 euro.

Baasje
gezocht
Regio - Deze lieve, muisgrijze kater van 2 jaar, luisterend
naar de naam Luna, zoekt een
nieuwe baas. Deze gecastreerde kater zoekt een rustig
tehuis, hij is geen honden gewend.
Heeft u interesse, wilt u dan
contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
tel. 0297-343618.

Veel geslaagden bij
Kunstencentrum de Hint

doolhof van de Botshol. Uiteindelijk vonden zij de Botshol-geest op
een eiland, maar ze mochten dat alleen betreden na het beantwoorden van een aantal natuurvragen.
Gelukkig slaagden ze glansrijk voor
deze laatste test, waarna ze mochten zoeken naar de ‘schat’: een kistje met daarin voor iedereen een vergrootglas. Natuurlijk werd er daarna
heerlijk gepicknickt en konden de
Veenmollen zich vervolgens lekker
uitleven op het spannende eiland
met manshoog riet, waarin allerlei
paadjes gemaakt werden en waar je
in bomen kon klimmen. Het prijsje
voor het mooist versierde paspoort
ging dit jaar naar Anna en natuurlijk kregen alle vertrekkende Veenmollen de traditionele Veenmollen-steen. Ook namen ze afscheid
van jeugdbegeleider Daniël. Kortom, een heel gezellige afsluiting van
een fijn natuurjaar. Gedurende dat
jaar deden 25 kinderen in de leeftijd
van 8 tot 12 jaar mee met de maandelijkse activiteiten op zaterdagmiddag. Ze maakten maakten thee, salade en kruidenboter van allerlei
‘onkruiden’, onderzochten paddenstoelen in het bos en waterdiertjes
in de sloot, gingen op stap met de
camera voor macro-fotografie en

Regio - Vierentwintig kandidaten
uit De Ronde Venen, Aalsmeer en
Uithoorn hebben met goed gevolg
de diverse HaFa praktijkexamens afgelegd in de locaties van Kunstencentrum de Hint in Aalsmeer en Uithoorn.
De kandidaten speelden stukken
waarin ze hun muzikale en technische vaardigheden konden laten
horen en er werd o.a. uit het hoofd
gespeeld, melodieën nagespeeld,
ritmische oefeningen geklapt.

met de zaag om bomen te knotten
en speelden spannende spellen in
het Donkereindse Bos. Foto´s van
al deze activiteiten zijn te vinden op
de website van het IVN (www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn/)
onder Jeugd. Een flinke groep Veenmollen gaat volgend jaar door bij
de club, en er hebben zich ook alweer nieuwe leden gemeld. Maar er
zijn nog een paar plaatsen vrij voor
nieuwsgierige
natuuronderzoekers. Dus aarzel niet en kom erbij!
Meer informatie of aanmelden bij
Chiel Bakkeren, tel. 241509, of
chiel.bakkeren@planet.nl).

De examens werden afgenomen
door de HaFa docenten Stephan
Koppelaar, Anja Bouman (klein koper), Leon van Mil (saxofoon), Maarten Rongen (slagwerk), Bas van de
Sterren (klarinet), Judith Glasbeek
(dwarsfluit), instructeurs van de verenigingen en de commissieleden
Saskia Bruines (directeur), Miranda Keukelaar, Nan Metselaar en Peter van Marle. De geslaagde kandidaten hebben zowel het theorie- als
het praktijkexamen behaald voor de
erkende opleiding voor de harmonie- en fanfareorkesten, met eervolle vermelding van Franka du Pau

van Flora en Teunis Both van Concordia die een 10 hebben behaald
voor het theorie examen!
De geslaagde kandidaten van de
volgende verenigingen zijn:
A examen:
Concordia: William Leeflang en Teunis Both - cornet, Benjamin Engelschman - bariton. Flora: Franka du
Pau - cornet, Kiki du Pau - hoorn,
Melissa Hartog - bugel. Mare van
Welzenis en Tim Schoenmaker trompet. KnA: Marcelle Ohm - saxofoon. Vios: Richard van der Spoel,
Stefan Lek en Max van Vliet - trompet. Elise Ebbinge - saxofoon, Aad
Kruijt en Jordy van der Meer - slagwerk
B examen:
Concordia: Kevin van Vliet - bariton,
Nico Jan de Haan - cornet. Vios: Lisanne Lek, dwarsfluit, Koen van
Wermeskerken en Susan Nieuwenhuis - saxofoon
C examen:
KnA: Leonie Speet en Marinke Dormaar - dwarsfluit. Sursum Corda:
Wouter Jongkind - saxofoon. Vios:
Xinta Wijchers- trombone

Uniek zangproject in
Mijdrecht
Regio - Onder het motto: “Zingen vind ik leuk in een muziektheaterproject” is het Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor)
in Mijdrecht een zangproject gestart om zangers en zangeressen
te enthousiasmeren voor hun jubileumvoorstelling van de operette
“Im Weissen Rössl” die zal worden
uitgevoerd op 2 en 3 april 2011 in
Mijdrecht.
Voor iedereen die graag eens mee
wil zingen en spelen in een operette is dit een unieke gebeurtenis.
Dit zangproject stelt je in staat eens
kennis te maken met muziektheater
maar is niet bindend voor langere
tijd. Het project loopt van september
2010 tot april 2011. Het ROM-koor
heeft daarvoor mensen nodig die
het leuk vinden om hieraan deel te
nemen. Mocht je zin hebben om te
zingen en een goede stem hebben,
dan is mogelijk een rol als solist voor
je weggelegd; wil je niet op de voorgrond treden, maar toch mee willen
zingen dan kan dat in het koor en
wanneer je niet kunt zingen (maar
iedereen kan zingen!), dan is er vast
een leuke speelrol voor je weggelegd in deze operette. Je hoeft je
dus niet te binden, maar is het je na
afloop van het project goed bevallen, dan kun je altijd nog besluiten
om lid te worden van deze unieke

vereniging in De Ronde Venen. Voor
iedereen die hiervoor belangstelling
heeft, wordt er op 1 juli aanstaande in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen een openbare repetitie gehouden. In deze repetitie zal het ROMkoor wat uit “Im Weissen Rössl” zingen maar ook muziek uit hun uitgebreid repertoire waaronder musicalen filmmuziek.
Jubileumvoorstelling
In 2011 bestaat het ROM-koor 25
jaar en ter gelegenheid van dat jubileum is gekozen voor deze operette.
Je hoort wel eens dat operette oubollig is en saai!
Niets is minder waar! Het is leuk om
mee te zingen en te spelen in dit
muziekspektakel. Deze operette is
gewoon een moderne operette zonder pruiken en tuttige lange jurken.
Het ROM-koor staat onder leiding
van Ferdinand Beuse, een heel enthousiaste dirigent. Het is zeker de
moeite waard deze openbare repetitie te bezoeken.
Dus: donderdag 1 juli om 20.00
uur in Dorpshuis De Boei aan de
Kerklaan in Vinkeveen. Informatie in te winnen bij Wiebe van der
Schaaf, telefoon: 06-22561791 of
via het info-adres: info@romkoor.nl.
www.romkoor.nl
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Dagje surfen voor Marlou en
Maaike dankzij Karamba Kids store
Mijdrecht - Marlou (13) en Maaike
Klinkenberg (10) uit Amstelhoek zijn
de gelukkige winnaars van een dagje surfen onder professionele begeleiding van een Amerikaanse profsurfer bij de O’Neill Surf Academy
in Domburg (Zeeland).
Beide meiden hebben deze prijs
gewonnen omdat ze onlangs samen met hun moeder een O’Neill
kledingset hadden gekocht bij Karamba Kids store in de Mijdrechtse Dorpsstraat. Na aankoop mochten zij een deelnemerskaart invullen
waarmee ze een prijs konden winnen. De zussen zijn al enkele jaren
klant bij Karamba Kids store en slagen er iedere keer weer in om leuke en smaakvolle kleding uit te zoeken.
Maar ook het geluk was dit keer met
hen. Hoewel Marlou en Maaike nagenoeg elke zomer naar Domburg
gaan om daar aan het strand in de
branding te surfen - en dus al enige
ervaring in die sport hebben opgebouwd – is les krijgen van een echte
profsurfer natuurlijk helemaal top.
De O’Neill prijsuitreiking is verbonden aan een landelijke actie van
(kinder)kledingzaken die het merk
O’Neill in hun assortiment voeren.

Tot eind april konden kopers van
een complete set O’Neill Junior kinderkleding meedoen aan de actie
waarmee men een dagje zeesurfen kon winnen. Dat deze actie in de
smaak viel bewijst de deelname van
talloze ouders die hun kind(eren)
niet alleen graag in deze merkkleding zien lopen maar bovendien de
kans op het winnen van zo’n dagje uit niet aan zich voorbij willen laten gaan.
Marlou en Maaike hadden het bericht gekregen dat zij als winnaar
uit de bus waren gekomen en togen met hun moeder naar de winkel in hartje Mijdrecht. Daar bleken
de winnaressen bijzonder in hun
sas met de prijs. Marlou zit op het
Thamencollege in Uithoorn, Maaike
op de basisschool De Springschans,
eveneens in Uithoorn. Kort en goed,
Domburg zal deze zomer beide meiden (weer) graag verwelkomen, nu
echter als gast van de O’Neill Surf
Academy. Het team van Karamba Kids store feliciteert beide zussen met hun prijs en wenst hen veel
surfplezier toe.
Trendy en gewild
Karamba Kids store heeft vaker dit

soort acties in huis waaraan meestal een bepaald merk gebonden is.
Het kenmerkt zich bovendien door
een trendy winkel die tevens voorzien is van een speelhoek voor de
allerkleinsten. Men voert een ruime
collectie van een kleine twintig bekende merken in de maten 50 t/m
176, voor kinderen in de leeftijd van
0 t/m 14 jaar.
Alle kleding uit het assortiment
wordt in de winkel op een overzichtelijke manier op merk, kleur of thema gepresenteerd. Er is altijd een
deskundige medewerk(st)er aanwezig voor een plezierig en duidelijk
advies. Tot de topmerken kleding die
Karamba Kids store in de collectie
heeft tegen overigens zeer betaalbare prijzen, behoort ook O’Neill.
Erg gewild en geschikt voor de echte ‘beach en boardboys en -girls’
die van een uitdaging houden en
nét iets verder durven gaan. Sportiviteit en stoer voeren de boventoon in deze kleding, gecombineerd
met een hoge kwaliteit. Wie meer
wil weten over het kledingaanbod bij Karamba Kids store doet er
goed aan de website te bezoeken:
www.karambakidsstore.nl.

Geslaagde clubkampioenschappen 2010 bij Judo
Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 19
juni werden er bij Judo Ryu Kensui
de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd. De vertrouwde dojo werd verruild voor de grote
multivloer binnen Health Club Amstelhof. De ruim 80 judoka’s waren
zichtbaar gespannen maar trakteerden de aanwezige ouders, vrienden en kennissen op een fraaie demonstratie van de judowedstrijdsport. Er was een gemoedelijke

sfeer met een echt toernooikarakter, er werd gestreden voor elk punt
en zelfs de allerkleinsten deden het
publiek verbazen over de mentaliteit op de tatami. Voor iedereen was
er een mooie, welverdiende medaille en tevens was er dit jaar, wederom, een stijlprijs voor de judoka die
tijdens het toernooi het meest opviel om zijn judostijl. De prijs, een
mooi beeld, werd dit jaar gewonnen
door Ties Geukes. Er waren veel ge-

gadigden voor deze prijs, maar Ties
stak er net iets boven uit. Een speciaal woord van dank is er voor Health
Club Amstelhof voor de sponsoring
en hulp tijdens deze mooie ochtend.
Tevens een dikke pluim voor alle
hulp die Judo Ryu Kensui van de vele vrijwilligers mocht ontvangen. Het
was top! Na een lange, warme ochtend vol strijd en spanning kon iedereen moe maar trots op het behaalde resultaat naar huis.

Politie zoekt getuigen
overval Uithoorn
Uithoorn - De politie is nog steeds
op zoek naar twee mannen die op
donderdag 11 maart 2010 een overval hebben gepleegd op twee medewerkers van een waardetransportbedrijf. De medewerkers waren op
dat moment bezig een pinautomaat
bij te vullen in de vestiging van een
kantoorboekhandel aan het Amstelplein in Uithoorn. Terwijl de medewerkers zich in de vulruimte van de
giromaat bevonden, werd een vermoedelijk brandbare vloeistof onder
de toegangsdeur van de vulruimte
gegoten. De medewerkers van de
zaak werden tijdens de overval met

een vuurwapen bedreigd. De daders zijn uiteindelijk vertrokken zonder buit op een zilverkleurige scooter en zijn sindsdien spoorloos. Het
tweetal is voor het laatst gezien in
de omgeving van de Meerwijk-West
in Uithoorn. De vluchtscooter is later
teruggevonden op de parkeerplaats
van een hockeyclub aan de Vuurlijn
in De Kwakel. Mensen die getuige
zijn geweest, maar nog niet met de
politie hebben gesproken wordt verzocht contact op te nemen met het
onderzoeksteam via 0900 8844. Ook
mensen die op een andere manier
informatie hebben die voor het po-

litieonderzoek van belang kan zijn,
wordt verzocht te bellen. Rechercheurs van het district Zuid hebben
de zaak in onderzoek.   
De signalementen van de twee daders: bestuurder scooter: zwarte jas
met daar bovenuit een grijze capuchon, donkere bivakmuts, blauwe spijkerbroek en donkere sportschoenen.
Passagier: donkere jas mogelijk met
een bodywarmer, donkere broek,
zwarte pet en zwarte sjaal voor gezicht.

Openingstijden Thuiskantoor
Zijdelwaardplein
Uithoorn - In het artikel over het
Thuiskantoor/postagentschap van
Pierre ten Hoope dat vorige week
woensdag in deze krant verscheen,
zijn per abuis de openingstijden verwisseld tussen die van de Thuiskan-

toorwinkel en het Postagentschap
bij winkelcentrum Zijdelwaardplein.
De juiste openingstijden moeten
zijn: Postagentschap: ma. van 11.00
tot 17.30 uur, di t/m vrij van 09.00 tot

17.30 uur en za van 09.00 tot 16.00
uur. Thuiskantoorwinkel: ma. van
11.00 tot 18.00 uur, di t/m vrij van
09.00 tot 18.00 uur en za. van 09.00
tot 17.00 uur. Met excuses voor het
ongemak.

Scouting St. Joannes reünie
De Kwakel - De scouting vereniging St. Joannes gaat nieuw bouwen, op de huidige locatie. Het oude troephuis dat nog gebouwd is
door de oude hopman (en timmerman) Rien van Egmond, gaat echt
verdwijnen.
Het voormalige pand van De Horde gaat plaats maken voor wooneenheden van Ons Tweede Thuis.
“Door deze nieuwbouwplannen zijn
er voor ons eenmalige kansen ontstaan die we niet willen laten lopen. Dit betekent dat ons oude vertrouwde troephuis plaats gaat maken voor een nieuw en groter pand
met inpandige berging en toiletten, dus maar slecht één pand op
ons terrein. Het troephuis dat indertijd gebouwd is voor de Verkenners
is ook echt uit zijn jasje gegroeid,
we zijn ondertussen uitgegroeid
tot 135 jeugd- en kaderleden, verdeeld over 5 speltakken. Vijf avonden in de week wordt het troephuis
gebruikt. Maandag voor de Kabouters, dinsdag de Stam, woensdag de
Gidsen, donderdag de Welpen en de
week wordt afgesloten met op vrijdag de Verkenners. Heel veel Kwa-

kelaars en oud-Kwakelaars hebben vroeger op de scouting gezeten en al deze oud-leiding en oudleden de willen we de gelegenheid
geven om met elkaar onder genot
en een bakkie koffie, een borreltje en hapje afscheid te komen nemen van het voor ieder zo vertrouwde “Troephuis” voordat het plaats
maakt voor de nieuwbouw. We verwachten dat de nieuwbouw komende winter 2010-2011 zal starten, dit
is echter wel afhankelijk van het bestemmingsplan De Kwakel.
Deze reünie is op zaterdag 11 september van 15.00 tot 18.00 uur.” Aldus een leidinggevende van Scouting St. Joannes.
Bent u oud-leiding of oud-lid meld
u dan aan, met volledige naam
en adres (en e-mail) via de mail
reunie@st-joannesgroep.com, een
belletje naar 06-49136725 óf een
briefje in de bus bij Orchideeënlaan 2.
Wie heeft er voor Scouting St. Joannes nog oude foto’s van het Troephuis, groepsfoto’s en kampfoto’s te
leen, zij zouden ze graag willen gebruiken. Ze zijn voornamelijk nog
op zoek naar foto’s vanaf de op-

richting tot 1960. Heeft u iets voor
hen, neem dan contact op, bij voorkeur via de mail reunie@st-joannesgroep.com of een belletje naar 06 49136725.

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698

Fietser rijdt
tegen busje
Uithoorn - Een 16-jarige fietser is
maandagochtend 21 juni rond half
elf op het Kwakelsepad vol tegen
een geparkeerd busje gereden. De
jongen was naar eigen zeggen in
gedachten verzonken en lette niet
op het overige verkeer. Hij vloog
over het stuur en kwam met zijn
hoofd tegen het achterraam van het
busje. De jongen is overgebracht
naar het ziekenhuis, waar hij is behandeld aan een hoofdwond.

Heerlijke tocht met de
boot van het Rode Kruis

Uithoorn – Eindelijk was het zover.
Velen hebben naar deze dag uitgekeken. Volgens de weerberichten
zouden de weergoden hen goed gezind zijn. In de loop van de dag zal
blijken of de weersvoorspellingen
juist geweest zijn. Nadat het Hoge
Heem- en het Rode Kruis-busje en
de vele vrijwillige chauffeurs op tijd
en zonder hindernissen bij het vertrekpunt van de boot in het Amsterdamse Bos gearriveerd waren, konden de gasten aan boord gaan, al
of niet bijgestaan door de vrijwilligers van het Rode Kruis. Alles verliep vlekkeloos, zodat de boot volgens plan om kwart voor tien vertrok voor een rondvaart vanaf de
Ringvaart richting het IJ en weer terug. Onder het genot van koffie met
gebak wensten Corrie Sassen namens het Rode Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel en de kapitein in

hun welkomstwoord iedereen een
prettige reis en een gezellige dag.
Na korte tijd moest gewacht worden bij de Nieuwe Meersluis. Op
de plaats waar de Schinkel uitkomt
op de Nieuwe Meer bevindt zich de
Nieuwe Meersluis om het niveauverschil van ca. 15 cm tussen de
Nieuwe Meer en het water van Amsterdam te overbruggen.

Inmiddels was het tijd voor de lunch.
Er werd een heerlijke driegangenmaaltijd geserveerd die iedereen
zich goed liet smaken. Het zonnetje
liet zich nu van z’n beste kant zien,
zodat veel gasten buiten op het dek
zijn gaan zitten om te genieten en te
kijken of er straten zijn die men zich
nog van vroeger kon herinneren. Zo
zijn er o.a. de woonarken, het Olympisch Stadion, de Kostverlorenkade,
het Vondelpark, de Westertoren. Ge-

lukkig beschikt de boot over een lift,
zodat het voor degene met een rolstoel geen belemmering hoeft te zijn
om aan dek te gaan.
De kapitein vertelde dat de route
die gedeeltelijk gevaren werd, ook
wel de “Staande mastenroute” genoemd wordt. De route is speciaal
bedoeld voor schepen die hun masten niet kunnen strijken. Alle bruggen op deze route kunnen omhoog.
Bij het Centraal Station aangekomen voer de boot langs het cruiseschip de Costa Luminosa, dat door
velen bewonderd werd. Uiteindelijk
was het weer tijd om terug te varen
naar het Amsterdamse Bos. Rondom vier uur kwamen de gasten en
hun begeleiders daar aan. Teruggekeken kan worden op een gezellige dag waarvan iedereen met volle teugen genoten heeft en die zeker voor herhaling vatbaar is.
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CSW C3 viert kampioensfeest met een BBQ
Wilnis - CSW C3 is een vriendenteam dat met hard werken en goed
samenspel kampioen is geworden.
Tot hun eigen verbazing werd aan
het begin van het seizoen elke wedstrijd gewonnen.
Met veel inzet en groeiend zelfvertrouwen werden teams verslagen
die vorig seizoen nog een maatje te
groot waren. Toch werd het aan het
eind van de competitie nog spannend... Toen het kampioenschap in
beeld kwam sloeg de spanning toe
en werden twee wedstrijden achter
elkaar verloren. Waardoor de laatste

wedstrijd tegen Wasmeer, een heel
sterke tegenstander, niet verloren
mocht worden.
Dat bleef tot de laatste minuten
spannend. Wasmeer stond tot kort
voor het eind met 4-3 voor. Gelukkig wist Martijn met een vlammend afstandsschot de gelijkmaker
te scoren en konden ze als kampioen terug naar Wilnis. Een deel van
het team speelt volgend jaar in de
B3. Een ander deel blijft nog in de
C spelen. Om het kampioenschap
te vieren en afscheid van elkaar te
nemen is door Bert en Patrick een

BBQ georganiseerd, die gastvrij georganiseerd werd door de familie De Jong in hun achtertuin. Het
werd een geweldige avond waarbij
de BBQ werd afgewisseld met een
partijtje op het kunstgras van CSW
en uiteindelijk een frisse duik in de
achtervaart. CSW wil graag via deze krant Rick, Frank, Daan, Ingmar,
Daan, Kees en Rick. Bastiaan, Wessel, Twan en Dennis. David, Yuba en
Emmanuel bedanken. En de ‘vaste’
invallers Freek, Jim en Martijn. Heel
veel plezier in jullie nieuwe teams
volgend seizoen.

‘Amstel’ kids zwemmen voor
eerste keer af in nieuw
zwembad
Mijdrecht -Na een heleboel georganiseer en geschuif van data door
de sluiting van het Veenbad, Avondvierdaagse in Uithoorn en ingebruikname van het nieuwe zwembad in Mijdrecht was het afgelopen zaterdagmiddag eindelijk zover.
Toegegeven, op het zelfde moment
vond ook de voetbalwedstrijd Nederland-Japan plaats, maar dit laatste weerhield niemand ervan om te
komen afzwemmen voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s. Ook de ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes waren van de partij.
Voor velen was dit tevens een mogelijkheid om nog voor de officiële opening volgende week alvast
een blik te werpen in het prachti-

ge zwembad en ook alvast te kijken hoever het staat met de werkzaamheden in het nieuwe clubhuis
van De Amstel. Een prachtige ruimte op de eerste etage met uitzicht
over het wedstrijdbad, waarin hard
gewerkt wordt om het bij het begin
van het nieuwe seizoen helemaal in
orde te hebben.
Er werd vol enthousiasme afgezwommen voor de officiële Zwemvaardigheidsdiploma’s
van
de
NPZ|NRZ. Alle deelnemers slaagden voor hun diploma’s:
Zwemvaardigheid-1:
Yousra Akachkach, Bas van Dam,
Wouter Habing, Joep Jansen, Lina
Kruijswijk, Sam Posdijk en Luca Soda.

Zwemvaardigheid-2:
Mike van der Bijl, Julien de Haan,
Kwint Jansen, Ilse Kruijswijk, Anouk
Pappot, Esmee Pappot en Laura Soda.
Zwemvaardigheid-3:
Desmond de Ridder.
Na het afzwemmen was er nog even
tijd voor een salto van de duikplank
en werden de diploma’s uitgereikt in
het in aanbouw zijnde nieuwe clubhuis.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Wil je meer weten van de activiteiten van Zwem- en polovereniging
De Amstel na de zomervakantie?
Ga dan eens langs op hun website:
www.zpv-de-amstel.nl.

Clubkampioenschappen
jeugd dubbel/mix bij TVM
Mijdrecht - Afgelopen week zijn bij
Tennis Vereniging Mijdrecht weer
voor de jeugd de clubkampioenschappen dubbel en mix gespeeld.
Met heel erg mooie weer, een gezellige sfeer, spannende partijen en
een mooie afsluiting was het een
erg geslaagde week.
Met recht kunnen de winnaars trots
op zichzelf zijn, maar ook de kinderen die geen beker hebben gewonnen hebben zich sportief ingezet en
mooie wedstrijden tennis gespeeld.
Winnaars:
Gemengd dubbel t/m 10
jaar driekwart veld
1e plaats Bente
en Niklas van Vliet
2e plaats Kiki van Nieuwkoop
en Luc Voorend
Gemengd dubbel t/m 10 jaar
1e plaats Lisa Post
en Martijn Kooijman
2e plaats Julia Govers

en Floris Berkelder
Gemengd dubbel t/m 12 jaar
1e plaats Sophie Berger
en Thijs Visser
2e plaats Sophie Burgers
en Youri van Loosbroek
Gemengd dubbel t/m 14 jaar
1e plaats Ismay Verbeek
en Luuk Schroen
2e plaats Babette
en Quinten Limburg
Meisjes dubbel t/m 8 jaar
1e plaats Sophie Kooijman
en Bente van Vliet
2e plaats Senna van Alphen
en Suze Smit
Meisje dubbel t/m 10
jaar driekwart veld
1e plaats Jente Bult
en Nubia Spaltman
2e plaats Nikki Deken
en Manon van Dijk
Meisjes dubbel t/m 12 jaar
1e plaats Sophie Berger
en Julia Govers
2e plaats Pebbles Galstaun

en Julia Veerhuis
Jongens dubbel t/m 10
jaar driekwart veld
1e plaats Mathis Bretin
en Rogier van Staveren
2e plaats Bart van Rossum
en Luc Voorend
Jongens dubbel t/m 10 jaar
1e plaats Sander van der Sluijs
en Merlijn Whitton
2e plaats Gijs Butzelaar
en Joep Troost
Jongens dubbel t/m 12 jaar
1e plaats Floris Berkelder
en Martijn Kooijman
2e plaats Arthur en Patrick Prins
Jongens dubbel t/m 14 jaar
1e plaats Joost Berger
en Luuk Schroen
2e plaats Bas Boelhouwer
en Luc Taal
Jongens dubbel t/m 17 jaar
1e plaats; Jordi Hammer
en Brian Winter
2e plaats; Nigel Overmars
en Jeroen Rademakers

Eerste trainingen De Amstel
in het nieuwe zwembad
Daarna waren de (gepromoveerde)
dames en pupillen van de waterpoloteams aan de beurt. Het brede bad
is wel even wennen. In vergelijking
met het Veenbad in Vinkeveen is het
bad voor het gevoel bijna 1,5 keer zo
breed. De doelen waren ook gearriveerd, dus er kon nu weer als vanouds getraind worden.
Na de dames- en pupillentraining
kwamen de aspiranten-, jeugd- en
herenteams het bad binnen gelopen. Heren 1 heeft nu officieel een
nieuwe trainer: Arthur van Schie.
Arthur speelt zelf in de landelijke
bondsklasse en heeft veel ervaring
als trainer en speler.

Mijdrecht - Enthousiasme was het
sleutelwoord toen de eerste leden
van zwem- en polovereniging De
Amstel het nieuwe zwembad betraden. De eerste indruk in de prachtige hal was positief.
Kaderleden vingen de leden op en
na een korte introductie over de
gang van zaken en waar de kinderen zich om kunnen kleden, vonden
de eerste duiken plaats in het wedstrijdbad. Ouders konden plaatsnemen op de tribune om hun kroost
de eerste baantjes te zien zwemmen. De ouders kregen een kor-

te rondleiding naar de clubruimte.
Daar wordt druk gebouwd aan de
bar om in de toekomst gelegenheid
te bieden een drankje en een lichte
versnapering te nuttigen na de trainingen.
Als eerste gingen de kinderen te
water die klaargestoomd worden
voor de diploma’s waterpolo en
wedstrijdzwemmen. Met de koeien
op de achtergrond die je kunt zien
door de grote ramen aan de oostkant van het zwembad was het een
prachtig plaatje.

Hij gaat zich inzetten om het Heren1 team op een hoger plan te zetten.
Met de enthousiaste heren moet dit
geen probleem zijn en wordt uitgezien naar een goed seizoen dat start
in september.
Op zaterdag 26 juni zal de grote
opening plaatsvinden van het nieuwe zwembad waar de verenigingen
in een spetterend programma hun
activiteiten laten zien. Ook zullen er
na de demo’s workshops gegeven
worden waar bezoekers actief aan
deel kunnen nemen. Er zullen demo’s waterpolo, wedstrijdzwemmen,
diplomazwemmen, zwemmend redden, kanovaren en zwimba worden
gegeven. Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom!
Wil je meer weten over de activiteiten van De Amstel in het nieuwe
zwembad, bezoek dan haar website:
www.zpv-de-amstel.nl

Feestelijke seizoensafsluiting
Rode Kruis rolstoelbrigade
De Ronde Venen - Vanaf de voorjaarsvakantie waren er twee rolstoelbrigades elke vrijdagmiddag
met bewoners van de zorgcentra
Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella op pad !
In het kader van hun maatschappelijke stage zijn 16 leerlingen van het
VeenLanden College uit Mijdrecht
bij dit project betrokken geweest.
Naast het uitzetten van steeds een
leuke route en het duwen van de
rolstoelen was uiteraard het contact
tussen jong en oud ook een belangrijke doelstelling !
Afgelopen vrijdag kon van de laatste
rolstoelwandeling een echt feestje
gemaakt worden, mede dankzij de
bijdrage van Johnson in Mijdrecht.
Het was een leuk gezicht op het

Raadhuisplein de verschillende
groepjes rolstoelbrigadiers in hun
Rode Kruis-jacks met de ouderen te
zien arriveren.
Jammer was dat het zonnetje achterwege bleef en het net begon te
druppelen, maar dat mocht de pret
niet drukken ! Mede dankzij de welwillende medewerking van het personeel van Rendez Vous, was het
binnen bijzonder gezellig gemaakt
aan de twee grote tafels. Oud en
jong genoten zichtbaar van de
drankjes en hapjes en ook de activiteitenbegeleiding van de zorgcentra, de decanen van het VLC en
de mensen van het Rode Kruis zaten in de grote groep bijeen. Een
leuke verrassing was dat de jongeren “hun” ouderen een cadeautasje aan mochten bieden met een lek-

ker geurtje erin. En nog leuker was
het dat er ook eenzelfde cadeautasje van oud naar jong ging met een
presentje dat alle leerlingen wel
konden gebruiken.
Natuurlijk werd ook de begeleiding
in het zonnetje gezet, en gaven veel
ouderen aan dat ze de leerlingen
zouden gaan missen de komende
zomerweken. “Als je nu blijft zitten,
kom je mij volgend jaar weer gezellig ophalen”, gaf een van de dames
aan “haar” leerling aan!
Kortom: het was een echte ‘Final’
met dank aan alle betrokkenen,
én: wordt vervolgd!, want inmiddels zijn er al weer acht leerlingen
die zich hebben opgegeven voor na
de schoolvakantie en daar komen
er vast nog een heleboel bij als deze leerlingen hun ervaringen doorgeven.
In september komt u de rolstoelbrigades vast weer op de vrijdagmiddag “ergens” in Mijdrecht tegen.

