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Uw kostbaarheden 
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Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGERS/STERS
Wij zijn met spoed op zoek naar 2 serieuze

- Omg. Bilderdijk, Uithoorn (225 kranten)
- Omg. Constantijn Huygenslaan, Uithoorn (250 kranten)
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NIEUWE MEERBODE

TOUR DE FRANCE BIJLAGETOUR DE FRANCE BIJLAGETOUR DE FRANCE BIJLAGETOUR DE FRANCE BIJLAGE
met een Nederlands tintje

In deze bijlage: • rittenschema • deelnemers • interviews met: UWTC voorzitter Gerard van Veen • de 
jongste profwielrenner van Nederland Andre Looij uit Wilnis • groot Tour de France fan Kees Kroon en nog 
veel meer • en natuurlijk de prijsvraag en puzzel waarmee u weer mooie prijzen kunt winnen.

Gemeente Uithoorn laat 
kinderen in de kou staan
Uithoorn - Op basis van het speel-
beleidsplan van de gemeente Uit-
hoorn, dat in de periode 2008-2012 
is uitgevoerd, zijn in verschillen-
de buurten van Uithoorn de speel-
plekken vernieuwd. In het voor-
traject mochten kinderen uit de 
buurt zelf kiezen wat zij het lief-
ste wilden. Dat heeft geresulteerd 
in klimtorens, glijbanen, vogelnest-
schommels, kabelbanen en nog 
veel meer mooie toestellen. Op dit 
moment heeft elke buurt twee op 
leeftijd afgestemde speel- en re-

creatieplekken voor kinderen in 
de leeftijd tot 9 jaar. Gemeente-
breed zijn dat in totaal 46 speelzo-
nes en 6 speellandschappen.
In nieuwbouwwijken, zoals 
Park Krayenhoff, is voor de inrich-
ting van de buitenruimte in eer-
ste instantie de projectontwikke-
laar verantwoordelijk, in dit geval 
CV Park Krayenhoff, een samen-
werkingsverband tussen de UBA 
en woningcorporatie Eigen Haard. 
Als de bouw gereed is, wordt het 
terrein overgedragen aan de ge-

meente, hetgeen ondertussen voor 
het eerste gedeelte van de wijk is 
gedaan.  Ruim een jaar nadat de 
woningen in Park Krayenhoff waren 
opgeleverd in 2013, werden na her-
haaldelijk verzoek van de bewoners 
eindelijk 2 ‘speelplekken’ zeer sum-
mier ingericht met een wipkip, een 
schommel en een duikelrek. De 110 
kinderen in de leeftijd van 0-9 jaar, 
die inmiddels in de wijk wonen en 
hun ouders waren teleurgesteld en 
lieten het er niet bij zitten. 
(Vervolg elders in deze krant).

De Ronde Venen - Woensdag 24 
juni gingen betrokken inwoners, or-
ganisaties en de politiek de Vinke-
veense Plassen op en daarna in De 
Boei in Vinkeveen het gesprek met 
elkaar aan over de toekomst van de 
plassen. In een goede sfeer werden 
uiteenlopende standpunten ge-
deeld en er werd vervolgens serieus 
gekeken naar waar men elkaar kon 
vinden in de liefde voor de plassen. 
De boot was goed gevuld met tach-
tig mensen en in De Boei waren 
rond de honderdtwintig mensen. Op 
de boot en in De Boei werden aan-
wezigen in een presentatie door de 

gemeente meegenomen in de ont-
wikkelingen en het proces dat no-
dig is om keuzes te maken voor de 
toekomst. 

Op dit moment komen veel ontwik-
kelingen rond de Vinkeveense Plas-
sen samen. Het bestemmingsplan 
voor de plassen moet worden her-
zien. Vanuit het proces rond het op-
heffen van het recreatieschap Vin-
keveense Plassen zoekt de ge-
meente naar mogelijkheden om 
enerzijds te bezuinigen en ander-
zijds extra inkomsten te krijgen. Met 
ondernemers rond de plassen wordt 

gezocht naar de juiste positionering 
en profi lering van de plassen om zo 
een goede basis te hebben voor de 
promotie. Deze (en andere) sporen 
hangen samen en kunnen elkaar 
versterken óf in de weg zitten.
De gemeente gaat de opbrengst 
van de avond verwerken en houdt 
iedereen die dat wil op de hoogte 
van het vervolgtraject. Wilt u ook op 
de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen rond de Vinkeveense Plas-
sen, meld u dan aan voor de digita-
le nieuwsbrief. Dit kan via de home-
page van de gemeentelijke website 
www.derondevenen.nl. 

Grote opkomst en goede sfeer op 
bijeenkomst over Vinkeveense Plassen

Wilnis - Op 28 juni jl. vond op De 
Grote Markt in Haarlem de fi nale 
plaats van het Nederlands kampi-
oenschap straatvoetbal. Het meis-
jesteam van de Wilnisse voetbal-
club CSW, bestaande uit Donna 
Straver, Esmee van Dijk, Dana Bree-
wel, Esmee van de Linden, Michel-
le Lem en Noa Deken was erop ge-
brand een nog betere prestatie neer 
te zetten dan vorig jaar. Toen bereik-
ten de meiden al een knappe twee-
de plaats. Er bleef dus nog maar één 

prijs over: de hoofdprijs! Dat het niet 
eenvoudig zou worden om die te 
winnen leek op voorhand al vast te 
staan. Eigenlijk was het al een hele 
prestatie op zich om de districtsfi -
nales door te komen en tot de bes-
ten van de ruim 20.000 enthousias-
te deelnemers aan het KNVB straat-
voetbaltoernooi te behoren. En in 
die wetenschap traden de meiden 
op een overvolle Grote Markt in hun 
eerste wedstrijd aan tegen de Super 
Street Girls uit Weert. Dat die wed-

Meiden CSW Nederlands 
kampioen straatvoetbal

Amstelhoek - Het ziet er naar uit 
dat de plannen om te komen tot de 
aanleg van een ‘nat’ bedrijventer-
rein in de Amstelhoek toch weer uit 
de kast worden gehaald en men er 
toch weer serieus naar gaat kijken. 
Het college heeft 5000 euro toege-
zegd aan de Vereniging Industriële 
Belangen als een 
Financiële bijdrage haalbaarheids-
onderzoek natte bedrijventerrein 
Amstelhoek. In hun mededeling aan 
de raad schrijft het college: “De me-
dewerking die wij als college ver-
lenen aan een quickscan ten aan-
zien van de haalbaarheid van een 
nat bedrijventerrein bij de kern Am-
stelhoek door het beschikbaar stel-
len van informatie en door het ver-
strekken van een fi nanciële bijdra-
ge van maximaal �5.000,- om dit on-
derzoek uit te voeren. De Vereniging 
Industriële Belangen (VIB) heeft op 
4 februari jl. de behoefte gepresen-
teerd voor een nat bedrijventer-
rein. Het gaat om acht bedrijven in 
de gemeente De Ronde Venen met 
een uitbreidings- of verplaatsings-
vraagstuk. De inventarisatie laat 
een ruimtebehoefte zien van 24,7 
hectare. In totaal zijn er drie bedrij-
ven die een locatie achterlaten. Het 
totale oppervlak dat wordt achter-
gelaten is 7,6 hectare. De onderne-
mers hebben zelf het initiatief geno-

men door deze behoeftepeiling aan 
de gemeente te presenteren. Zo-
als gezegd is deze behoeftepeiling 
een onderdeel van de haalbaarheid, 
maar een
nadere verkenning is nodig om de 
haalbaarheid van de business case 
daadwerkelijk aan te tonen. Om er-
voor te zorgen dat duidelijk wordt 
of deze ontwikkeling haalbaar is, is 
met de VIB gesproken over het op-
stellen van een quickscan. Het re-
sultaat moet zijn dat op basis van 
de quickscan de conclusie kan wor-
den getrokken of de realisatie van 
het natte bedrijventerrein Amstel-
hoek in eerste instantie haalbaar 
lijkt. Omdat zowel de ondernemers 
als de gemeente baat hebben bij 
de quickscan, hebben de onderne-
mers een fi nanciële bijdrage van de 
gemeente gevraagd. Het is name-
lijk ook voor de gemeente belang-
rijk om te weten of de ontwikkeling 
van het natte bedrijventerrein Am-
stelhoek haalbaar is. Het voorstel 
is om mee te werken door het ver-
strekken van beschikbare informa-
tie en een fi nanciële bijdrage te ver-
strekken. De geïnteresseerde be-
drijven vormen met elkaar de pro-
jectgroep en zijn opdrachtgever van 
dit onderzoek. De gemeente is geen 
initiatiefnemer, maar biedt enkel (fi -
nanciële) ondersteuning.

Plan nat bedrijventerrein 
toch weer uit de la?

Regio – Komende zaterdag 4 juli 
start in Utrecht de Tour de France 
en zoals u al jaren gewend bent, 
hebben wij bij de start van de-
ze bekende wielerklassieker elk 
jaar de Tour de France bijlage in 
onze krant, met daarin een prijs-
vraag waarmee je prachtige prij-
zen kunt winnen. Al tien jaar lang 
is de hoofdprijs een racefi ets. Dit 
jaar hebben we er echter voor 
gekozen om een breder publiek 
te bedienen en zetten we in met 
een prachtige ‘stadsfi ets’. Een Gi-
ant Chill dames- of herenfi ets ter 
waarde van 529,00 euro. Deze 

fi ets is beschikbaar gesteld door 
de fi etsspecialist van de regio, 
Bike OK uit Mijdrecht. Tevens kunt 
u winnen een waardebon van 100 
euro-aangeboden door Sijbrant 
en Van Olst, een DVD speler-aan-
geboden door Expert Mijdrecht, 
een dames- of herenhorloge-aan-
geboden door Nant Hartel, een 
verrassingspakket-aangeboden 
door De Zwart Dranken en Deli-
catessen of een bbq-pakket-aan-
geboden door Gert Stronkhorst. 
Wij wensen u veel leesplezier en 
succes met de puzzel in de Tour 
de France bijlage.

Maak kans op een 
prachtige fi ets!

strijd in eerste instantie gelijk op 
liep, kwam vooral doordat de zenu-
wen CSW duidelijk parten speelden. 
Toen die als regen voor de zon ver-
dwenen (wat overigens letterlijk ook 
het geval was), was er geen houden 
meer aan. Met een daverende 8-2 
eindstand op de borden gaven de 
meiden meteen al hun visitekaartje 
af en beleefden ze een prima gene-
rale voor de volgende wedstrijd te-
gen heersend Nederlands kampi-
oen SC Stiens uit het Friese Leeu-
warderadiel. Die pot bleek van een 
geheel ander kaliber. Beide teams 
legden hoogstaand voetbal op de 
Haarlemmer keien. 

(Vervolg elders in deze krant)

Geldig van donderdag 2 juli t/m 
zondag 5 juli 2015.
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Gemeente Uithoorn stelt gratis apps beschikbaar om 
ouderen met dementie langer thuis te laten wonen

Uithoorn maken we samen:
jeugd, welzijn, werk en inkomen

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
heeft gekregen. Maar ook aan de hulp, zorg en 
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten, 
ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

Dementie is een groeiend probleem. 
Op dit moment hebben zo’n 250.000 
mensen deze hersenziekte. Bij 
dementie sterven hun hersencellen 
geleidelijk af, waardoor zij steeds 
minder functioneren. Steeds meer 
mensen blijven ondanks hun dementie 
zelfstandig wonen. Bijna zeventig 
procent van hen wordt hierbij 
ondersteund door mantelzorgers, 
familie en vrienden. De dementia-App 
helpt deze nog thuiswonende mensen 
met dementie en ontzorgt de directe 
omgeving. 

Informatiebijeenkomst
De gemeente Uithoorn stelt gratis apps beschikbaar 
voor dementerenden en hun mantelzorgers. Wilt 
u meer informatie over de app en wat het voor u 
kan betekenen als dementerende of mantelzorger? 
Kom dan naar de bijeenkomst over de Dementia-
app op woensdagavond 1 juli in het gemeentehuis. 
De bijeenkomst begint om 19.30 en is om 21.30 uur 
afgelopen. 

Gemeente Uithoorn

Sinds januari 2015 is de gemeente 
Uithoorn verantwoordelijk voor het 
organiseren en leveren van Jeugdhulp. 
De gemeente vindt het belangrijk 
om deze hulp dichtbij de inwoners 
te organiseren. Daarom is in overleg 
met de scholen in Uithoorn, besloten 
om een ouder & kindcoach op de 
basisscholen in te zetten. Voorlopig 
gaat het om een proef van een jaar. 

Waar kan de ouder & kindcoach u bij 
helpen?
U kunt met ingang van het nieuwe schooljaar een 
afspraak maken met de ouder & kindcoach op de 
school van uw kind. Het is ook mogelijk om een 
afspraak te maken bij u thuis. U kunt bij de ouder & 
kindcoach terecht als vragen heeft over het opvoeden 
of opgroeien van uw kinderen. Bijvoorbeeld als u 
merkt dat uw kind gedrag laat zien waar u lastig mee 
kunt omgaan zoals ruzie maken of woedeaanvallen. 
Of als uw kind moeite heeft om met andere kinderen 
te spelen . Maar ook als u in scheiding ligt en u merkt 
dat dat effect heeft op uw kinderen. Ook daar kunt u 
vragen over stellen bij de ouder- en kindcoach. De 
vragen of problemen hoeven niet gerelateerd te zijn 
aan school. 

Zorg en ondersteuning dichterbij

Ouder & kindcoach op scholen 
helpt ouders én kinderen

Uitnodiging voor informatiebijeenkomst over dementia-app 
op 1 juli a.s. van 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis.

Praktisch hulpmiddel
Het doel van de app is om het leven voor alle 
betrokkenen kwalitatief iets dragelijker te maken. 
Bijzonder is het unieke informatieplatform in de 
app; de community waar onder andere de ISAO, 
hulpinstanties, bedrijven en particulieren zich reeds 
aan hebben verbonden om interactief informatie 
en ideeën te delen vanuit hun eigen kennisgebied. 
Zij geven up-to-date adviezen over praktische 
zaken als wet- en regelgeving (gemeenten en 
zorgverzekeraars), bankzaken bij senioren, 
pensioenen, PGB’s en volmachten & testamenten 
(notarissen), voeding, persoonlijke hulp en 
mantelzorg ondersteuning (Mezzo mantelzorg). In de 
app kunnen mantelzorgers bovendien dierbare foto’s 
en (lievelings)muziek samenvoegen om hiermee 
de herinnering te versterken. Maar ook beeldbellen 
met hun dierbare en geheugenspellen zijn als 
functies in de app aanwezig. De dagelijkse agenda 
(verjaardagen, de kapper, vuilnis buitenzetten) mét 
alarmmelding en het logboek kunnen op afstand 
worden beheerd. En uiteraard geeft de app heel veel 
informatie en handige tips over de ziekte dementie.

Belangrijke ondersteuning
De dementia-App is ontwikkeld door de broers Pieter 
en Harm Hasenaar. Twee jaar geleden werd de 
ziekte van Alzheimer vastgesteld bij hun moeder. 
Op dat moment werden zij geconfronteerd met 
een wereld, die zij niet kenden. Als mantelzorgers 
zochten zij een antwoord op veel vragen om haar 
kwalitatief en sociaal beter te ondersteunen. Na 
gedegen onderzoek besloten zij zelf, met hulp van 
deskundigen, de dementia-App te ontwikkelen: www.
dementia-app.nl. De kosten van de app bedragen 
10 euro voor een jaarabonnement. De gemeente 
Uithoorn stelt de app voor het eerste jaar gratis 
ter beschikking aan 250 dementerenden en hun 
mantelzorger of familielid. Tijdens de bijeenkomst op 
1 juli aanstaande wordt uitgelegd wat de app inhoudt 
en hoe hij is te verkrijgen. 

Steun in de rug voor mantelzorgers en 
dementerenden
Wethouder Ria Zijlstra heeft de app samen met 
haar moeder uitgeprobeerd: “Ik heb de app samen 
met mijn moeder, die in het verzorgingshuis woont, 
geïnstalleerd. Het was heel makkelijk en zo gedaan. 
Door de app voor een jaar gratis beschikbaar 
te stellen, probeert de gemeente Uithoorn de 
dementerenden en hun mantelzorgers een steuntje 
in de rug te geven. Zij hebben het immers al zwaar 
genoeg. Ik nodig daarom ook iedereen die interesse 
heeft, van harte uit om naar de informatieavond te 
komen op 1 juli in het gemeentehuis”.

Makkelijk te benaderen
Wethouder Ria Zijlstra van de gemeente Uithoorn 
legt uit waarom deze proef met een ouder & 
kindcoach zo belangrijk is: ”Jeugdhulp moet voor 
iedereen makkelijk bereikbaar zijn. Door een ouder 

& kindcoach op school te plaatsen maken we die 
laagdrempeligheid mogelijk. De ouder & kindcoach 
is er voor iedereen met kinderen in de leeftijd van 
4-12 die tegen problemen in de opvoeding en/of 
ontwikkeling van zijn of haar kind aanloopt. Ook voor 
de scholen is het handig. De ouder & kindcoach werkt 
samen met de scholen, doordat hij/zij aansluit bij 
het team op school en als geen ander de weg weet 
naar professionele hulp, mocht dat nodig zijn. Maar 
voordat daar naar verwezen wordt, kan een ouder & 
kindcoach al een heleboel bereiken”.

De gemeente Uithoorn werkt met diverse 
publieke en private organisaties samen om 
aan de inwoners van de gemeente integrale en 
effectieve ondersteuning te kunnen bieden op het 
gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en 
inkomen. Bij deze ondersteuning moeten vaak 
gegevens van inwoners worden uitgewisseld. 
Maar welke gegevens mogen de gemeente en 
de (zorg)organisaties waarmee ze samenwerkt 
delen en welke mogen ze niet delen? En hoe 
worden de inwoners hierover geïnformeerd? Wat 
zijn de rechten en plichten van de inwoners, de 
samenwerkende (zorg)partners en de gemeente? 

Privacy Protocol 
Antwoord op onder andere deze vragen zijn 
vastgelegd in een Privacy Protocol dat de 
gemeente Uithoorn heeft opgesteld. De gemeente 
Uithoorn heeft privacy van de inwoners hoog in het 
vaandel staan, daarom maakt dit onderwerp vast 
onderdeel uit van samenwerkingsafspraken die de 
gemeente maakt met haar partners in het sociaal 
domein.

Afspraken met zorgpartners
De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 extra 
taken op het gebied van jeugdhulp op grond van 
de Jeugdwet, ondersteuning vanuit de nieuwe 
Wmo 2015 en de Participatiewet. Om deze extra 
taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, 
werkt de gemeente Uithoorn samen met een 
aantal (zorg)partners in het sociaal domein. 
Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt rond 
de gegevensuitwisseling in het kader van het 
Sociaal Team Uithoorn, het netwerk Jeugd & 
Gezin Uithoorn en het Meldpunt Zorg en Overlast 
Uithoorn. 

Privacy is belangrijk
In de samenwerking tussen de gemeente en haar 
(zorg)partners worden persoonsgegevens van 
inwoners verwerkt en uitgewisseld. Dat doet de 
gemeente rechtmatig en zorgvuldig. Daarbij gaat 
het om de balans tussen de informatie die nodig 
is om een integrale en effectieve ondersteuning 
te kunnen bieden en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer van inwoners. 
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit 
noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak en 
waar nodig als er toestemming is gegeven door de 
inwoner. Privacy blijft belangrijk en nu de gemeente 
meer en vaker informatie verwerkt, heeft de 
gemeente in het Privacy Protocol vastgelegd hoe 
met gegevens zorgvuldig omgegaan wordt. 

Afweging van belangen
Het protocol bevat algemene regels, geen 
antwoord op elke vraag. Het antwoord is namelijk
sterk afhankelijk van een zorgvuldige afweging van 
belangen die per situatie kan verschillen.
Dit protocol is opgesteld binnen de context van 
het sociaal domein waarin, op basis van wet- en 
regelgeving, er duidelijke kaders zijn voor het 
omgaan met privacy. Dit protocol is bedoeld voor 
inwoners, professionals en anderen. 
De volledige tekst van het Privacy Protocol is te 
vinden op de website van de gemeente Uithoorn: 
www.uithoorn.nl (werk, inkomen en zorg).

Gemeente Uithoorn 
stelt Privacy Protocol 
Sociaal Domein vast



Gemeente Uithoorn

Funderingsproblemen, 
herken ze op tijd!

Hoe herkent u funderingsproblemen? 
Funderingsproblemen kunt u herkennen aan bijvoorbeeld: 
-  scheefstand van uw woning;
-  scheve vloeren;
-  ramen en deuren die vervormen en klemmen;
-  scheuren in bouwmuren en ook in niet-dragende muren;
-  hoogteverschillen tussen woningen in hetzelfde bouwblok;
-  hoogteverschillen ten opzichte van de omliggende tuin of de openbare weg;
-  in de buurt zijn bij gelijksoortige woningen funderingsproblemen 
 gesignaleerd.

Funderingsonderzoek Eigen Haard
Woningcorporatie Eigen Haard heeft in meerdere buurten (in delen van 
het Dorpscentrum en in het meest oostelijke deel van Thamerdal. Zie 
kaart) onderzoek verricht naar de staat van de fundering van haar wonin-
gen. Deze woningen zijn voor 1960 gebouwd en staan op houten palen. 
Bij een aantal van de onderzochte woningen bleek de fundering aange-
tast. De schade aan de fundering is zodanig dat Eigen Haard heeft beslo-
ten haar huurwoningen niet te herstellen maar te vervangen door nieuw-
bouw. Woont u in hetzelfde gebied, dan kan het zijn (maar het hoeft niet) 
dat de fundering van uw woning ook is aangetast. 

Wat kunt u doen bij twijfel over kwaliteit van de fundering? 
Als u twijfelt over de kwaliteit van uw fundering, dan kunt u op eigen kosten 
een funderingsonderzoek laten doen. Een deskundig funderingsonder-
zoek laat goed zien wat de verwachte levensduur van de fundering van uw 
pand is en welke kosten verbonden zijn aan een herstel. Richtlijnen kunt 
u vinden op www.f3o.nl. 

Wie is verantwoordelijk voor problemen met de fundering? 
De eigenaar is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van zijn wo-
ning. Gebreken aan de fundering moeten net als alle andere onderhouds-
werkzaamheden aan de woning door de eigenaar tijdig uitgevoerd wor-
den. Veroudering van de fundering van uw huis is een natuurlijk proces. 
Dat proces kun je vertragen door tijdig onderhoud te verrichten. 

Meer informatie
Algemene informatie over funderingen vindt u via www.rijksoverheid.nl en 
www.f3o.nl . Hier kunt u de brochure ‘het herkennen en aanpakken van 
funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning’ downloaden. 
Ook de Publiekszaken, cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
van de gemeente kan u verder helpen. De afdeling is telefonisch bereik-
baar via 0297- 513111. 

Houten heipalen zijn onderdeel van de geschiedenis en het cul-
turele erfgoed van Nederland. Op instabiele bodem staan veel 
woningen op houten palen. In toenemende mate worden de ei-
genaren  van deze woningen geconfronteerd met het resultaat 
van een langdurig proces van veroudering van hun fundering. 
In Nederland is het noodzakelijk de komende 20 tot 25 jaar de 
houten paalfundering te herstellen bij minstens 200.000 wonin-
gen. Daarnaast is bij 250.000 ondiep gefundeerde(“fundering 
op staal”) woningen herstel nodig. Uithoorn heeft ook dit soort 
woningen. Voor het herstel van dergelijke funderingen bestaan 
tal van technieken.

Uithoorn - Met een heerlijke zo-
merwijnproeverij in Het Rechthuis 
aan de Schans sloot AH Jos van den 
Berg woensdag 24 juni zijn succes-
volle sponsoractie voor verenigin-
gen, stichtingen, scholen, instellin-
gen en sportclubs af. De actie liep 
van 30 maart tot 21 juni. Tijdens 
de feestelijke bijeenkomst, waar-
voor meer dan honderd vertegen-
woordigers van verenigingen, in-
stellingen, scholen en andere be-

trokkenen waren uitgenodigd, kon 
men tijdens de proefsessie genie-
ten van negen zomerse wijnen in 
wit en rosé van verschillende huizen 
uit het assortiment van AH Jos van 
den Berg. Tijdens deze wijnproeverij 
in een vol bezet Rechthuis, werden 
ook de namen van de vijf best ge-
scoorde deelnemers aan deze ac-
tie bekend gemaakt. Zij kregen net 
als alle andere deelnemers door Jos 
van den Berg een cheque uitgereikt 

Feestelijke afsluiting sponsor-
actie AH Jos van den Berg

met daarop het bedrag dat hen toe-
kwam. In totaal hebben meer dan 
vijftig deelnemende partijen profijt 
gehad van de sponsoractie. De ‘top 
vijf’ mag er zijn: Kinderboerderij De 
Olievaar scoorde het meest: 2.339 
euro; tweede was Voedselbank Uit-
hoorn De Kwakel met 2.018 eu-
ro; derde was KDO met 1.473 euro; 
vierde was Hockeyclub Qui Vive met 
1.375 euro en vijfde SV Legmeervo-
gels met 1.242 euro (bedragen zijn 
afgerond). De andere deelnemers 
konden ook aardig wat in de kas 
storten, variërend van 1.000 tot 125 
euro. Altijd mooi meegenomen, hoe 
veel of weinig het ook mag zijn.
Vanaf 30 maart tot aan de datum 
waarop de zomer begint, konden al-
le klanten van AH Jos van den Berg 
meedoen aan deze sponsoractie 
die tot doel had 25.000 euro(!) aan 
sponsorgeld over het lokale vereni-
gingsleven te verdelen. Het bedrag 
was door AH Jos van den Berg ter 
beschikking gesteld. Het vereni-
gingsleven, scholen en instellingen 
kregen dit voorjaar een bericht van 
de super dat men deze actie ging 
organiseren. Reden was en is dat 
door de bezuinigingsdrift van de ge-
meente er steeds minder geld be-
schikbaar is voor het verenigingsle-
ven. AH Jos van den Berg wilde hier 
iets tegenover stellen.

Geslaagde actie
Degenen die in aanmerking wens-
ten te komen voor sponsoring kon-
den zich als deelnemer aan de-
ze actie opgeven. Veel verenigin-
gen en andere organisaties lieten 
zich dat geen twee keer zeggen. Op 
dinsdag 17 maart werd in een zaal 
bij Sportaccommodatie Amstel-
hof een ‘Kick-Off avond’ georgani-

seerd waarna de actie op 30 maart 
van start ging. De nadruk lag daar-
bij vooral op het gebruik van de so-
ciale media (Facebook). Via dat me-
dium moesten de deelnemende ver-
enigingen hun achterban (leden) 
oproepen om zoveel mogelijk bood-
schappen te doen bij AH Jos van 
den Berg om ‘sponsorpunten’ te 
verzamelen. Bij elke besteding van 
10 euro aan boodschappen kreeg 
men 1 sponsorpunt in de vorm van 
een voucher. Die kon men vervol-
gens op een van de digitale ‘actie-
kasten’ achter de kassa’s inscannen 
en het punt toekennen aan de fa-
voriete doelgroep waarvan de na-
men op het scherm stonden. Op die 
manier kon men de ‘eigen’ vereni-
ging dagelijks zoveel mogelijk on-
dersteunen. Aan het einde van de 
actie, dat was dus op 21 juni, was 
het totaal aantal punten per vereni-
ging het ‘gescoorde’ sponsorbedrag 
waard. Aan de hand van de toege-
kende punten is het totaal beschik-
baar gestelde sponsorbedrag op die 
manier uiteindelijk over alle deelne-
mers verdeeld. Volgens AH super-
marktmanager Patrick van der Helm 
is de actie bijzonder geslaagd. “Heel 
veel klanten hebben eraan meege-
daan. Het is niet precies na te gaan, 
maar er zijn naar schatting tussen 
de 250.000 en 300.000 scans met 
de vouchers uitgevoerd de laatste 
drie maanden waarmee onze klan-
ten hun voorkeur voor hun favorie-
te deelnemer of deelnemers heb-
ben aangegeven.” Jos van den Berg 
en alle klanten die ‘gestemd’ heb-
ben op hun doelgroep: namens al-
le deelnemers bedankt voor deze 
ultieme actie, de sponsoring en de 
feestelijke afsluiting. Volgend jaar 
weer?

De Ronde venen - Alexander Meij-
er gaat De Ronde Venen verlaten. Hij 
wordt de nieuwe gemeentesecreta-
ris van Amstelveen. Het college van 
B en W van Amstelveen heeft dat 
vanochtend besloten. Op 1 septem-
ber begint hij in zijn nieuwe func-
tie. Zijn vertrek komt onverwacht, hij 
geeft het zelf toe. Alexander: ,,Maar 
gemeentesecretaris worden bij onze 
buurgemeente is een unieke kans 
die ik met beide handen wil aangrij-
pen.’’ Naast gemeentesecretaris van 
Amstelveen wordt hij ook algemeen 
directeur van de ambtelijke organi-
satie. Sinds twee jaar voert die ook 
alle ambtelijke diensten van buurge-
meente Aalsmeer uit. In totaal wer-
ken er 870 medewerkers in het Am-
stelveense gemeentehuis en bedient 
de organisatie 115 duizend inwo-
ners. Volgens het College van Am-
stelveen is hij ‘de juiste man op de 
juiste plek’. Amstelveen zocht een 
ervaren manager met kijk op be-
stuurlijke processen en iemand die 
ook de ambtelijke organisatie met 
de eisen van deze tijd mee kan laten 
groeien. Zij hebben die gevonden in 
de persoon van Alexander. Alexan-
der: ,,Dit is voor mij een kans om 
in een nieuwe, complexe omgeving 
aan het werk te gaan. De ambtelijke 
organisatie staat voor een grote in-
terne veranderopgave waar ik mede 
invulling aan zal geven. Ook ligt er 

een ambitieuze en ondernemende 
agenda en wil het college van Am-
stelveen, net als dat van De Ronde 
Venen, dat er meer vanuit de inwo-
ner wordt gedacht en gewerkt. De 
werkzaamheden bij Amstelveen lig-
gen deels in het verlengde van die 
van De Ronde Venen.’’

Veerrkracht
Alexander Meijer kwam in augustus 
2012 bij De Ronde Venen werken. 
Enige tijd geleden kondigde hij aan 
eind dit jaar een sabbatical van en-
kele maanden te willen nemen. Dat 
wordt nu doorkruist door zijn benoe-
ming in Amstelveen. ,,Ik ben bijzon-
der trots op de veerkracht, persoon-
lijke ontwikkeling en door de mede-
werkers geboekte resultaten in de 
afgelopen jaren. Ik bedank alle me-
dewerkers én bestuurders voor de 
constructieve samenwerking, ik zal 
jullie zeker gaan missen.’’ Het col-
lege van De Ronde Venen neemt 
waarschijnlijk volgende week een 
besluit over de procedure om te ko-
men tot een nieuwe gemeentese-
cretaris. Medewerkers die behoef-
te hebben aan een nadere toelich-
ting of vragen hebben, zijn welkom 
om vanmiddag (30 juni) om 13.30 
uur aan te schuiven in kamer 3 tij-
dens de reguliere terugkoppeling 
die Alexander geeft over de B en W-
besluiten.

Gemeentesecretaris 
Alexander Meijer vertrekt

Uithoorn - Zaterdagavond 27 ju-
ni omstreeks 19.50 uur vond er een 
gewapende overval plaats door 
twee gewapende mannen op su-
permarkt Deen aan het Legmeer-
plein. Direct na de overval is er een 
klopjacht ingezet met o.a speurhon-
den. Tevens vloog er een politieheli-
kopter boven het incident. De foren-
sische opsporing is ter plaatse ko-

men voor het onderzoek. Het gaat 
om een negroïde man met zwar-
te kleding. Zijn handlanger heeft 
een Oost-Europees uiterlijk en ook 
hij droeg zwarte kleding. Van de 
daders ontbreekt tot op heden elk 
spoor. De politie hoopt via camera-
beelden meer te weten te komen. 

Foto: AC Media

Gewapende roofoverval 
op Deen in Uithoorn

Kunst Rond De Venen in Wilnis. De-
ze muziekschool heeft voor het af-
nemen van de examens een samen-
werkingsverband met muziekorga-
nisatie Noord-Holland en Utrecht. 
Onder het toeziend oog en luiste-
rend oor van de examinatoren gin-
gen de 8 jonge VIOS-muzikanten 
met een gezonde spanning op voor 
hun praktijkexamen A. Het theore-
tische deel hadden de jongelingen 
eerder dit jaar al met goed gevolg 
afgelegd. De examencommissie was 

uiterst tevreden over de prestaties. 
De 6 dames en 2 heren slaagden 
met vlag en wimpel. Met het A-di-
ploma op zak stromen op saxofoon 
Sander Loo, Jamie Spraakman, Sam 
Posdijk en Laura Bakker binnenkort 
door naar de Show- & Marching-
band. Op dwarsfluit zijn dat Danique 
Mayenburg en Linde Zomer. En ver-
der staan ook Rachelle Mayenburg 
op trombone en Koen Hendriks op 
slagwerk te trappelen om mee op 
straat te gaan.

VIOS leerlingen geslaagd
Regio - Afgelopen zaterdag de-
den 8 leerling van muziekvereni-

ging VIOS uit Mijdrecht met suc-
ces HaFaBra examen bij Stichting 



Regio - Bijna een jaar geleden viel 
het doek voor Party Centrum de 
Meijert. Tot grote consternatie van 
de vele verenigingen die daar al ja-
ren onderdak hadden gevonden. 
Het was zoeken geblazen in de dor-
pen van de Ronde Venen! Voor AN-
BO afdeling De Ronde Venen was 
dit een groot probleem. Een thuis-
locatie voor de woensdagmiddag 
Soos met circa 75 bezoekers tus-
sen de 65 en 90 jaar was niet zo-
maar gevonden. Uiteindelijk werd 
na een enquête onder de Soosdeel-
nemers voor de Willisstee in Wil-
nis gekozen. De afstand bleek geen 
probleem te zijn. Leden halen min-
der valide deelnemers op. Het eer-
ste seizoen zit er nu op en alle re-
acties zijn zeer positief. Maanden-
lang hebben senioren op een vrien-
delijk maar toch competitief ma-
nier hun hersens laten werken met 
bridge, klaverjassen en rummikub, 
en hun handen met biljarten. De 
drie organisatoren Gerard van der 
Meer, Lau Driehuis en Harry Bree-
wel hebben de punten opgeteld. Op 
woensdag 24 juni vond de uitreiking 
van de bekers plaats. De bridgebe-
ker ging naar Gerard van der Meer 
en Greet Kennedy. Eerste met kla-
verjassen was Cor van Veen, twee-
de Corry Meyer met een marsen-
prijs voor Joke de Graaff. Dirk Zaal 
en Harry Breewel hebben hun stok-

ken uitstekend laten richten en wa-
ren eerst en tweede met biljarten. 
Vier sterke heren – Wim van Schep-
pingen, Cor van Veen, Lau Driehuis 
en Frans van der Meer, die iedere 
woensdag de tafels en stoelen ver-
huizen om een fraaie speelruimte te 
creëren, ontvingen een dankwoord 
en een fl es wijn. Kennismaken met 
de ANBO Soos? U mag drie keer 
meespelen zonder lid te worden van 
de ANBO. Alleen voor biljarten is er 
een wachtlijst. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Jenny 
Tonge tel. 775802.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

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

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

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

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

Apotheek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

Dierenhulp
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

psychologische 
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDheiDszorg-
psycholoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

Mijmeringen
Stress challenge
Deze week heb ik meegedaan met de 
Stress Challenge van het Fonds Psychi-
sche Gezondheid. Een laagdrempelige 
manier om vier dagen lang stil te staan 
bij je eigen gezondheid en in hoeverre je last hebt van stress. Vier da-
gen lang ontving ik een email met een korte opdracht en een sms om 
even stil te staan bij het thema van die dag. 

Wat is stress?
Stress betekent spanning of druk. Van oorsprong is het een term uit de 
bouw; stress is de kracht die wordt uitgeoefend op een voorwerp. Of 
stress schadelijk is hangt af van hoeveel belasting iets (of iemand) aan 
kan. Iedereen ervaart stress en dat is heel normaal. Stress heeft name-
lijk een belangrijke functie. Door stress te ervaren, kun je extra alert re-
ageren of geconcentreerd werken aan een belangrijke klus. Als de si-
tuatie voorbij is, valt de spanning ook vanzelf weg. Spanning op zich is 
niet het probleem. Spanning of stress is wel een probleem als er niet 
voldoende tegenwicht is in de vorm van ontspanning.

Inzicht in eigen stressniveau
De eerste opdracht bestond uit het maken van een korte stresstest om 
te bepalen hoeveel stress of spanning je ervaart. In deze test scoorde ik 
gemiddeld. Ja, ik heb stress en ja, ik heb voldoende ontspanning er te-
genover staan. Met die uitslag was ik tevreden. Vervolgens werd aan-
geraden om je persoonlijke stress signalen in kaart te brengen. Waar 
voel je de spanning in je lichaam? En hoe merk je psychisch dat je on-
der druk staat? Dit zijn niet de moeilijkste vragen om te beantwoorden 
en het is goed om er even bij stil te staan.

Ontspannen doe je zo!
Spanning en stress uit de weg gaan is ondoenlijk, maar ervoor zorgen 
dat je voldoende ontspanning hebt is wel te doen. De tweede opdracht 
was dan ook om voor jezelf na te gaan bij welke activiteiten je ont-
spanning ervaart en of die voldoende aanwezig zijn in je leven. Het zijn 
vaak geeneens de grote dingen, maar meer de kleine mini-pauzes die 
je zou moeten nemen. Ik presteer het beste op mijn werk als ik tijdens 
de lunch even alleen in de buitenlucht kan zijn. Een korte wandeling 
in het park, genieten van de vogelgeluidjes, de geur opsnuiven van het 
groen en even het hoofd legen. Dat komt wellicht niet altijd even soci-
aal over, maar is wel beter voor mijn gezondheid. En zo heeft iedereen 
zijn eigen manier om even te ontspannen.

Energiebalans
De derde opdracht bestond uit het overzicht maken van activiteiten en 
verplichtingen die je energie kosten en geven. Je kunt hierbij denken 
aan de verdeling tussen werk en zorg, en wellicht nog een druk sociaal 
leven. Een goeie verdeling is belangrijk om goed te kunnen functione-
ren en ongezonde stress te voorkomen. Hier begon het lastig te wor-
den, omdat hierbij je eigen overtuigingen om de hoek komen kijken. 
Zaken waarvan je vindt dat je het moet doen maar niet altijd energie 
geven. Het leven kan soms vol zitten met verplichtingen en afspraken 
dat ik me wel eens afvraag of ik iets doe omdat ik het echt wil of om-
dat het vanuit een gewoonte of bepaalde overtuiging is. 

Time management
En daarmee kwam de challenge uit op een logische afronding, name-
lijk hoe deel jij je tijd in. Verdoe je je tijd met kleine dingetjes die onbe-
langrijk zijn (bijvoorbeeld social media in de gaten houden) of doe je 
de taken die van belang zijn en maak je deze ook af? Alles komt neer 
op die ene vraag “Doe ik wat ik echt wil?”. Dat klinkt simpel, maar is het 
niet als je ziet hoeveel zelfhulpboeken er zijn geschreven op dit bre-
de gebied. Daarom vond ik de Stress Challenge wel charmant. Het is 
knap als ze ingewikkelde materie in hele simpele woorden en acties 
kunnen omgooien en dan ook nog in zo’n korte tijd. Voor de mensen 
die nieuwsgierig zijn geworden en hier iets mee willen, check dan de 
website psychischegezondheid.nl.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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COLOFON

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Ringslang naast vijver 
bakt graag in zonnetje

Vinkeveen - “We zijn geschrokken van een 1 meter lange slang 
naast de vijver. De kat snel daar vandaan  weggejaagd.  Tevergeefs 
werd naar een fotocamera werd gezocht.  Met wat geluk lag de slang 
na een paar dagen weer op dezelfde plek en is snel deze foto geno-
men”, zo schreef Ben Gabriel uit Vinkeveen.

Uithoorn - “Van de bus 170 zag ik deze grote familie bij het water re-
laxen. Dit was mijn bushalte niet toch ben ik uitgestapt om naar de 
zwaantjes te kijken. Negen jonkies! Wat een grote familie! Wat zijn ze 
mooi!.” Door Valerie Krassovskaia.

Zwanentreintje op Korte polder

Regio - De tiende editie van Chazz 
afgelopen zaterdag, was een groot 
succes. Het muziekevenement in 
De Hoef trok meer dan 400 bezoe-
kers. Het mooie weer, het gevarieer-
de programma, de prachtige tuin 
en de lekkere hapjes en drankjes 
zorgden voor een optimale sfeer. 
De publiekstrekkers Saskia Laroo 
en  Warren Byrd  speelden de ster-
ren van de hemel en wisten de be-
zoekers in ‘no time’ op de dansvloer 
te krijgen. Het duo dat al over de 
hele wereld heeft getoerd, trad za-
terdag belangeloos op voor Chazz. 
En met hen nog vele anderen. Het 
programma startte met One Day Fly: 
dance classics, soul en feel good 
music. Hierna traden Nathaly Mas-
clé, Clous van Mechelen en Jean-
Louis van Dam op, gevolgd door het 

Nicola Mecca Quintet. De avond 
werd afgesloten door de reggae-
band Bob Syndycate. 

Bouwstenen voor een school
Om extra inkomsten te generen 
voor het goede doel in Nepal weren 
grote legostenen aan de bezoekers 
verkocht. De legostenen lagen op 
een grote berg bij de ingang en ver-
beeldden daar de situatie in Nepal 
na de aardbeving. Bezoekers kon-
den een steen kopen en deze op 
het horecaplein gebruiken om een 
school mee op te bouwen. De ac-
tie bleek een groot succes. Al met 
al kochten de bezoekers bijna 1400 
steentjes en werd een heus kasteel 
gebouwd. De opbrengst van de ac-
tie gaat naar de bouw van een aard-
bevingsbestendige school in Nepal.

Chazz groot succes

ANBO uitreiking Soos prijzen

Uithoorn - Kopen bij de kringloop 
is ‘cool’, modern en voor iedereen! 
Waarom duur nieuw kopen, terwijl 
je ‘bijna nieuw’ tegen een spotprijs 
kunt bemachtigen. Het is voor veel 
mensen ondertussen tot een ware 
sport uitgegroeid om bij de kring-
loop die artikelen te vinden, waar-
naar zij al enige tijd naar op zoek 
zijn. Voor de vakantie, voor je nieu-
we woning of als je op kamers gaat, 
voor de kinderen of voor je baby uit-
zet. Alles is verkrijgbaar bij de goede 
kringloop winkel. Een goede kring-
loopwinkel is in ieder geval aan-
gesloten bij de BKN (Branchever-
eniging Kringloop Nederland). Een 
waarborg dat u bij de juiste kring-
loopwinkel koopt. En een kringloop-
winkel die achter haar idealen staat, 
zoals Stichting Ceres. Stichting Ce-
res is dan ook al vele jaren aange-
sloten bij het BKN. De doelstellin-
gen van Stichting Ceres zijn twee-
ledig. De Stichting ondersteunt veel 
goede doelen. Zowel landelijk als 
lokaal. Tevens biedt Stichting Ce-
res arbeidsplaatsen aan mensen 
die een maatschappelijke achter-

stand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Er werken mensen die lichamelijk 
of geestelijk beperkt zijn. Daarnaast 
werken bij Stichting Ceres ook veel 
vrijwilligers die de pensioengerech-
tigde leeftijd hebben bereikt, maar 
die niet ‘achter de geraniums’ willen 
plaatsnemen. Werken in een gezel-
lige omgeving en dan ook nog voor 
het goede doel. Mooier kan niet.

Vakantie
Voor de vakantie heeft Stichting Ce-
res koffers en tassen staan, vrije-
tijd artikelen en spelen. Voor dege-
ne die een nieuwe woning krijgt of 
op kamers gaat, heeft Stichting Ce-
res keurige meubels, in alle kleuren 
en maten. Voor de échte liefheb-
bers heeft Stichting Ceres een ex-
clusieve collectie LP’s en CD’s. Te-
vens heeft Stichting Ceres een zeer 
uitgebreide en nieuwe boekenafde-
ling. Niet alleen romans, maar lite-
ratuur, stripboeken, kinderboeken, 
woordenboeken en gespecialiseer-
de boeken over diverse onderwer-
pen. Ook de baby- en kleuterafde-
ling is een bezoek meer dan waard. 
Van rompertje tot autostoeltje. Of-
tewel alles voor uw baby en kleu-
ter. De kledingafdeling van Stich-
ting Ceres staat bekend om haar 
verzorgde uitstraling. De kwaliteits-
tandaard van de kleding voor zowel, 
dames, heren als kinderen is hoog. 
Of zoekt u misschien huishoudelijke 
artikelen, geluidsapparatuur of ge-
woon een leuke vaas, Stichting Ce-
res is uw winkel! Dagelijks worden 
heel veel nieuwe artikelen binnen-
gebracht. Tegenwoordig is Stichting 
Ceres ook te volgen op facebook en 
twitter. Vaak vindt u hier aanbiedin-
gen. Deze gezellige kringloopwinkel 
aan de Industrieweg 33 in Uithoorn 
wordt ook wel de Leukste Win-
kel van Uithoorn en omstreken ge-
noemd. De winkel met een glimlach!

Ceres Kringloop is ‘cool’
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Twirlteam Starlight naar NK!

Interclub jeugdwedstrijd 
bij UWTC

IVN-zomeravondfietstochten

Kanopolo De Ronde Venen
Teams gaan voor de 
prijzen bij NK-toernooi 

Nieuw talent bij zomerbridge

Rabobank tekent contract 
met De Veenlopers

Duivenvereniging 
P.V. Rond de Amstel

Uithoorn - Zaterdag 27 juni was de 
laatste twirl wedstrijd van het voor-
seizoen voor twirlteam Starlight. Dit 
keer ging de reis naar het Westland. 
Vroeg in de ochtend werd er ver-
trokken vanuit Uithoorn waar de dag 
startte met de haren en de make up. 
De schitterende pakjes vol met pail-
letten en vrolijke kleuren werd weer 
aan gedaan. Het eerste onderdeel is 
solo 1 baton waaraan acht deelne-
mers van Starlight mee doen. Lishan 
Yewodianeh behaalde een mooie 2e 
plaats in de juvenille categorie. Na 1 
baton volgt 2 baton waar Lotte To-
lenaars op een prachtige wijze laat 
zien hoe je met 2 stokken kan twir-
len. Zij behaalde een eerste plaats 
in de junioren klasse! Het duo Wen-
dy Teiwes en Lotte Tolenaars be-
haalde een prachtige 2e plek. Lieke 
Maarseveen en Ilse Teiwes behaal-
de een 1e en 2e plek met het onder-
deel super x strut waarbij je vooral 
beoordeeld wordt op lenigheid en 
sprongkracht. Starlight bestaat nog 
niet zo lang en het basisonderdeel 
van twirlen is kids twirl waar ne-
gen dames aan deelnemen. Femke 
Spruijt, Ninoska Timmermans en Il-
se Teiwes maakten een mooi drie-
tal op het podium. Bij het onder-
deel dance twirl waarbij je dans en 

twirl combineert wist Marlou Maar-
seveen een 3e plek te bemachti-
gen. Na alle solisten zijn de teams 
aan de beurt. Starlight heeft 4 teams 
in verschillende disciplines en ver-
schillende leeftijdscategorieën. De-
ze dag gingen de jongste dames 
van team 4 (van 5 tot 10 jaar) voor 
de allereerste keer op. Ze zetten 
een prachtige routine neer en be-
loond werd met een groot applaus 
en een derde plaats. Team 3 was als 
laatste van die dag. Team 3 is vori-
ge maand voor het eerst op geweest 
en behaalde toen al prachtige pun-
ten. Deze keer werd er luid gejuicht 
want team 3 is geplaatst voor de 
Nederlandse Kampioenschappen. 
Na het salueren waarmee het ein-
de van de dag aankondigt, vlogen ze 
trainster Sandra Verseput in de ar-
men werd er hard gegild van blijd-
schap. Vol trots met al deze mooie 
prijzen gingen zij huiswaarts waar 
de plaatsing met kinderchampagne 
en een barbecue gevierd. Starlight 
is nog altijd opzoek naar nieuwe en-
thousiaste leden. Ben jij tussen de 4 
en 12 jaar? Zou je graag dansen op 
een uitdagende manier met een ba-
ton of poms? Kijk dan eens op www.
starlight-uithoorn.jouwweb.nl voor 
meer informatie.

Uithoorn - 28 Juni 2015, een mooie 
zonnige ochtend. Op een verder stil 
Randhoorn - sportpark klinkt geroe-
zemoes bij het parcours van U.W.T.C. 
Het parcours ligt er goed bij, vrij-
willigers staan klaar en vooral veel 
jeugdrenners! Om iets over tienen 
start een grote groep bij categorie 1 
- 2; 18 in totaal. Hier zitten opvallend 
veel beginnende wielrenners bij voor 
wie dit de eerste echte wedstrijd is! 
In het U.W.T.C. groen zagen we Es-
mee de Rijk een mooie 8e plek be-
halen. Jasmijn Wiegmans werd knap 
10e na een wat lastige start. Met een 
beetje buikgriep een hele prestatie! 
Siem van Smoorenburg werd netjes 
11e, een uitstekend resultaat. Voor 
Tony van Noordenne was dit zijn al-
lereerste wedstrijd, welke hij vrijwel 
geheel in zijn eentje reed. Een 16e 
plek was er voor hem, waarmee hij 
nog 2 renners achter zich liet. In de 
kantine van de AKU wordt intussen 
de ene na de andere pot koffie ge-
zet voor het vele publiek langs de 
kant. Al snel zien we categorie 3 - 
4 vertrekken, met voor U.W.T.C. uit-
komend: Joyce de Rijk, Louisa van 
Suchtelen, Teun Wahlen, Sen Haas-
broek en Mees van Smoorenburg. 
De groep bleef lange tijd bij elkaar, 
tot een valpartij het ritme onderbrak. 
In de bocht voor de brug raken wie-
len elkaar, 3 renners op de grond. 
Mees was één van de ongelukkigen. 
Gelukkig werd de schade beperkt 
tot een aantal schrammen, schaven 
en één beschadigde fiets. De race 
wordt uitgereden met een podium-
plek ( 3e ) voor Joyce, een 9e voor 
Louisa, 10e voor Teun en een 12e 
plek voor Sen. Na deze mooie koers 
neemt menig vrijwilliger gauw een 
bakkie koffie, worden banden nog 
wat opgepompt voor categorie 5 - 6. 
Er wordt hard gereden en de groep 
valt uiteen in meerdere groepen. In 
de tweede groep zien we Benjamin 
Wessels ( 9e ) en Sven Buskermolen 
( 10e ) het heel goed doen. Olivier 
van Suchtelen zit al gauw in de ach-

tervolgende derde groep en draait 
hierin goed mee. Ook kan hij vaak 
aanpikken bij een groep. Hij werd 
netjes 16e! De categorie 7 - nieu-
welingen staan intussen te pope-
len! Het deelnemersveld van 19 ren-
ners, valt al snel in 2 groepen uiteen. 
Voor U.W.T.C. zit Sven Nijhuis netjes 
in de kopgroep en fijn dat hij weer 
kan koersen na zijn blessure. Niels 
Kramer en Ian van den Berg zitten 
in het peloton, waar de snelheid ook 
hoog was. Helaas kreeg Ian 4 ron-
den voor het eind kramp en moest 
hij de koers rustig uitrijden ( 19e ). 
Sven zette een mooie 3e plek neer, 
Niels werd in het achtervolgen-
de groepje 12e. We kijken terug op 
een mooie ochtend sport, een goe-
de sfeer en inzet van de vele vrij-
willigers die het mogelijk maakten! 
Als laatste willen we speciaal Co-
vato in Alphen aan den Rijn bedan-
ken, voor de prachtige prijzen die 
hij ter beschikking stelde! Cor, be-
dankt! Graag heten we alle deelne-
mers weer welkom bij één van onze 
volgende activiteiten!! 

Ronde van Nieuw-Vennep
Ook op zondag 28 juni de ronde van 
Nieuw-Vennep, een snel parcours 
met voornamelijk asfalt maar na de 
start-finish wel een pittige bochten-
combinatie. Lorena Wiebes mocht 
de roze leiderstrui verdedigen als 
leider in het tussenklassement van 
de ‘grote drieluik’. De grote drieluik 
van de Bataaf bestaat uit de wed-
strijden in Rijsenhout, Nieuw-Ven-
nep en de laatste wedstrijd op 1 juli 
in Zwanenburg. Er werd lekker door 
gereden bij de dames en er waren 
meerdere ontsnappingspogingen. 
Een paar rondes voor het eind wis-
ten 2 meiden weg te rijden en ook 
weg te blijven. Lorena won de sprint 
om de 3e plek en wist de roze trui 
te behouden! Bij de funkoers werd 
UWTC toerlid Mark de Best 9e en 
Bart de Veer eindigde bij de junioren 
op de 25e plaats. 

Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 7 juli alweer de tweede zo-
meravondfietstocht van dit jaar. On-
danks het frisse, winderige weer 
bij de eerste tocht was er toch een 
grote groep mensen gekomen. We 
hopen bij de tweede tocht dat we 
een echte zomerse fietstocht heb-
ben. We vertrekken om 19.15 u van-
af het Raadhuisplein in Mijdrecht. 

De laatste van e in totaal 3 tochten 
is 4 augustus. Elke avond is er een 
andere route in de omgeving van 
ons mooie veenweidegebied. Ont-
dek samen de bijzonderheden van 
dit unieke landschap o.l.v. IVN-na-
tuurgidsen. Er is een pauze onder-
weg waar u uw zelfgebrachte kof-
fie/ thee e.d. kunt nuttigen. Opgave 
niet nodig. Afstand: circa 23 kilome-
ter. Info: Anja de Kruijf, 0297-261628

De Ronde Venen - De beide teams 
traden aan in de nieuwe jacks die 
gesponsord zijn door Van Dam Be-
drijfsdiensten. Een bedrijf dat al 
twintig jaar gespecialiseerd is in 
schoonmaken en ongediertebestrij-
ding. De jacks zijn welkom voor te-
gen de wind en koude in de tijd tus-
sen de wedstrijden op de toernooi-
en. Het A-team van KVDRV heeft in 
Amsterdam een prima toernooi ge-
speeld. Met vijf gewonnen wedstrij-
den; 1x gelijk en 1x verloren is het 
team gestegen naar de gedeelde 
3e /4e plaats in de poule. Vooral de 
wedstrijd tegen De Batavier uit Nij-
megen was een prima wedstrijd en 
werd gewonnen met 5-2. De kracht 
was deze keer dat er ook mindere 
wedstrijden werden gewonnen. Het 
doelsaldo is dan ook niet zo hoog. 
Tegen Groningen had het team zelfs 
de nodige mazzel. Een 4-1 voor-
sprong ging geheel verloren toen 

de tegenstander “vijf” uit ging spe-
len. Dit levert een gevecht op van 
man tegen man. Elk balverlies kan 
hierbij een tegendoelpunt tot ge-
volg hebben. Het lastige is dat ie-
dereen aanspeelbaar moet zijn en 
dat binnen het balbereik. Dit terwijl 
het sterke punt van het team vaak 
de counter is waarbij het veld ge-
heel open komt te liggen. Een 4-4 
stand kon op de valreep nog wor-
den omgezet in een 5-4 winst. Het 
team is nog in de race voor de derde 
plek. Echter iedereen in deze pou-
le is in staat om van elkaar te win-
nen. De basis van het team is ech-
ter smal en alleen bij volle bezetting 
maakt het team nog kans op het po-
dium. Ook het jeugdteam heeft het 
goed gedaan en staat nu op de 2e 
plaats in de poule. Bij de jeugdpou-
le is het verschil in opbouw van de 
teams goed te zien. Het ene team is 
verder dan het andere. Het KVDRV-

Uithoorn - Zoals reeds verwacht 
melden nieuwe gezichten zich 
steeds nadrukkelijker bij de zomer-
drives van Bridgeclub De Legmeer. 
In de B- lijn René de Jong & Tine-
ke Schreurs voor de overwinning 
op nog zeventien andere paren en 
in de A- lijn bij drie van de vijf top 
plaatsen van de in totaal veertien. 
Na de 59,64% van René en Tine-
ke hadden Adrie & Ko Bijlsma ken-
nelijk hun avond als tweede met 
59,11%, uitstekend gedaan! Cor-
rie Olijhoek & Ria Wezenberg ver-
tegenwoordigden BVU keurig als 
derde met 57,81% en de Legmeer/
BVU mix van Hetty Houtman & Le-
nie Pfeiffer kwam met 55,47% mooi 
op vier uit. 
Het top segment werd met 53,39% 
als vijfde afgesloten door Barry Ou-
endag & Alice Oosterling. In de A- 
lijn viel de enige zestiger van de-
ze avond, behaald door het gere-
nommeerde paar Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter. Met 62,85% lieten ze de 
anderen duidelijk in het stof bij-

ten. Gerda Ruygrok & Jannie Streng 
waren de besten van de “nieu-
we” zomerbridge talenten door met 
56,60% tweede te worden. Ook Els 
& Gerard van der Meer passen als 
derde met 55,90% in dit rijtje even-
als Thea van Twaalfhoven & Lia van 
Kessel die als vierde op 55,56% uit-
kwamen. Tenslotte hielden Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst de autoch-
tone eer hoog met 53,82% vijfde. 
Volgende keer start alweer de twee-
de maand zomerbridge van de in to-
taal drie, zorg dus dat u er bij komt! 
Dat kan op elke woensdagavond in 
Dans & Party Centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn, in wel-
ke oase u ook bij een hittegolf het 
hoofd koel kunt houden. Aan mel-
den bij voorkeur vanwege het in-
delen per e- mail: gerdaschavema-
ker@live.nl of tussen 19.15 en 19.30 
uur in de zaal. Aanvang om 19.45 
uur, de kosten zijn 6 euro per paar 
en voor de eerste één, twee of drie 
paren, afhankelijk van de deelname, 
staat de wijn klaar.

Regio - Rabobank Rijn en Veen-
stromen is opnieuw een sponso-
rovereenkomst aangegaan met 
de organisatie van de Zilveren 
Turfloop. Dit is het grootste sport-
evenement in de gemeente De 
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop 
wordt jaarlijks gehouden op de 
eerste zondag in november. De or-
ganisatie hiervan is in handen van 
atletiekvereniging De Veenlopers. 
Voor de kinderen wordt de Rabo 
GeZZinsloop georganiseerd. 

Met ruim 250 kinderen is dit elk 
jaar één groot feest. Dit jaar vindt 
op 1 november de 25e editie van 
de Zilveren Turfloop plaats. Een 
groots jubileum, waarbij het doel is 
dat 2500 lopers (van jong tot oud) 

de finishlijn passeren. De afgelo-
pen drie jaar heeft de Rabobank 
zowel de Rabo GeZZinsloop als 
de Zilveren Turfloop gesponsord. 
“Sport is belangrijk. Het is leuk en 
gezond, maar brengt ook mensen 
dichter bij elkaar. Sponsoring is 
voor Rabobank Rijn en Veenstro-
men méér dan geld geven. Het is 
voor ons een manier om in verbin-
ding te zijn met de lokale samen-
leving”, aldus Ronald Meijer, kan-
toordirecteur De Ronde Venen. At-
letiekvereniging De Veenlopers is 
blij dat de samenwerking met de 
Rabobank ook dit jaar weer ge-
continueerd wordt. Meer informa-
tie over de Zilveren Turfloop op 
zondag 1 november: www.zilveren-
turfloop.nl

Regio - Deze week weer 2 vluchten 
de Vitesse en de Fond vlucht. 

Voor de Vitesse is dit de 
laatste vlucht. 150 Duiven 
gelost,Quievrain, 9 deelnemers:
1. Peter Bosse om 12.04 uur. 
2. R.den Boer om 12.10 uur.
3. A.M. Duivenvoorde om 12.09 uur.

De 2e vlucht Uit Vierzon 
gelost om 07.45 uur .
1. H. Half om 15.54 uur.
2. P. Bosse om 15.56 uur.
3. K. Roelofsen Om 16.01 uur. 
12 Deelnemers, duiven 205

Uitslag Quievrain:
1. Bosse en zoon

2. R. den Boer
3. A.M. Duivenvoorde
4. H. Half
5. TH. Kuylenburg
6. H.C. Pothuizen
7. M. v.d. Hoort

Uitslag Vierzon
1. H. Half
2. Bosse en zoon
3. K. Roelofsen
4. H.C.Pothuizen
5. R.v.d. Wal
6. A.M. Duivenvoorde 
7. TH. Kuylenburg
8. M.v.d. Hoort
9. R. den Boer
10. H. Hendriks

1720 Deelnemers fietsen 
€16.987,50 bij elkaar! 
Regio – Ondanks de regen en de 
harde wind was de Rabo Fietstocht 
van Rabobank Rijn en Veenstromen 
zaterdag 13 juni een groot succes. 
Zo’n 1720 mensen fietsten de tocht 
en spekten de kas van de 150 deel-
nemende verenigingen, stichtingen 
en scholen. Verenigingen, stich-
tingen en scholen uit het werkge-
bied van de Rabobank konden door 
deelname aan de fietstocht geld op-
halen voor de kas. Voor iedereen die 
de tocht heeft uitgereden, schenkt 
de Rabobank een vast bedrag, af-
hankelijk van de verreden afstand, 
van 7,50 of 20 euro aan een loka-
le vereniging, stichting en school 
naar keuze. Tot een maximum van 
750 euro. In totaal is 16.987,50 eu-
ro bij elkaar gefietst door 1720 deel-
nemers! 1393 mensen fietsten de 
route van 30 km en 327 mensen de 
route van 100 km. Twee verenigin-
gen hebben zelfs het maximum van 
750 euro bij elkaar gefietst! 

Samenwerking
In samenwerking met de fietsclubs 
WTC Woerden en TTC De Merel zijn 
de routes uitgezet en uitgepijld. “De 

route was heel goed te volgen door 
de vele borden. Een routebeschrij-
ving hadden we niet eens nodig”, 
aldus een deelnemer aan de fiets-
tocht. De Verkeersregelaars Woer-
den zorgden ervoor dat iedereen 
veilig kon oversteken en de lokale 
EHBO-verenigingen waren aanwe-
zig voor eventuele calamiteiten. 

Lokale ondernemers
Er kon gestart worden vanaf de drie 
kantoren in Woerden, Bodegraven 
en Mijdrecht. Maar ook bij Zwem-
bad De Koet in Kockengen en Gas-
terij De Milandhof in Zegveld. On-
derweg hadden de deelnemers de 
gelegenheid om bij lokale onder-
nemers een kop koffie te drinken of 
iets te nuttigen, maar ook beziens-
waardigheden te bezoeken, zo-
als het Schaats- en Mutsenmuse-
um, Fort Amstelhoek of Fort Wieric-
kerschans. Rabobank Rijn en Veen-
stromen kijkt terug op een succes-
volle fietstocht en bedankt iedereen 
die deze fietstocht mogelijk heeft 
gemaakt. Schrijft u de datum voor 
2016 alvast in uw agenda: zaterdag 
11 juni! 

jeugd team is in de loop der jaren 
zodanig gegroeid dat het nu voor 
de prijzen mee doet. De koploper in 
de poule is voor hen te sterk, maar 
de 2e plek is zeker haalbaar. He-
laas doen er dit jaar minder jeugd-
teams mee. Ook het jeugdteam van 
KVDRV schuift volgend jaar door 
naar de 3e klasse. Door onvoldoen-

de instroom zal de vereniging bij de 
jeugd weer opnieuw moeten be-
ginnen met het opstarten van een 
nieuw team. Nieuwe jeugd is wel-
kom! Het volgende NK-weekend 
moeten beide team weer vol aan de 
bak, maar dan is een “dubbelslag” 
haalbaar en staan beide teams op 
het podium.  
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Alkwin Kollege 
omgetoverd tot jungle
Uithoorn - Op maandag 22 juni is 
de aula van de school omgetoverd 
tot een volwaardige jungle voor een 
groots onderbouwfeest. Er is een 
heuse lasergame hal opgebouwd in 
de gymzaal. Catering is geregeld in 

de vorm van overheerlijke (alcohol-
vrije) cocktails in jungle stijl, spin-
nenwebben van suiker en apenkop-
pen. 
Natuurlijk was er volop muziek om 
heerlijk op te feesten!

Leerlingen van Viribus Unitis 
geslaagd voor muziek diploma
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 27 juni was een spannen-
de dag voor vier leerlingen van mu-
ziekvereniging Viribus Unitis uit Wil-
nis. De praktijk muziek examens van 

het KNMO (Koninklijke Nederland-
se Muziek Organisatie) stonden op 
de agenda. 
Drie kandidaten gingen op voor het 
A examen; Mike Raaven en Crista 
Drost op alt-sax en Iris Vrieling op 
hoorn. Stefan van der Wilt ging op 
voor zijn D examen. Met heel veel 
trots kan Viribus Unitis melden dat 
alle leerlingen zijn geslaagd met 
prachtige resultaten. Mike Raa-
ven ontving zelfs een diploma met 
lof van de examinatoren. Voor Ste-
fan van der Wilt stond er veel op het 
spel. Anderhalve week eerder speel-
de hij een aantal solo stukken met 
het fanfare orkest van Viribus Uni-
tis, in aanwezigheid van de exami-
natoren. Afgelopen zaterdag volgde 
de rest van het examen en nu met 
zijn D diploma op zak kan hij recht-
streeks doorstromen voor de oplei-
ding HaFaBra (Harmonie, Fanfare 
en Brassband) directie op het con-
servatorium van Amsterdam.

Varen en schilderen op de 
Vinkeveense Plas
De Ronde Venen - Atelier54 orga-
niseert een schildermiddag midden 
op de Vinkeveense Plassen. Water, 
wolken, bootjes, wat wil een mens 
nog meer? Deze keer op 9 juli van 
14.00 uur tot 16.00 uur. We verza-
melen om 13.45 uur bij Klinkha-
mer, Eiland 4. Aanmelden kan via de 
mail; annie.overbeeke@atelier54.eu 
Je krijgt een bevestigingsmail met 
daarin het rekeningnummer om te 

betalen. De kosten zijn €15,00. 
Er kunnen 8 mensen meedoen. Je 
komt op de fiets of met de auto naar 
Klinkhamer ( op de Baambrugse Zu-
we), je neemt je schilderspulletjes 
mee en wordt met de boot overge-
varen. Koffie, thee en water is aan-
wezig. Mocht het onverhoopt rege-
nen dan sturen we ’s morgens een 
mail, dan schuiven we een weekje 
op. Meer info op www.atelier54.eu

2e Sweet summer zangconcert 
bij Greetje de Haan
Regio - Vrijdag 3 juli is het tweede 
zomer zangconcert bij Zangschool 
Greetje de Haan. Net als een maand 
geleden staan verschillende muziek-
stijlen en improvisaties op het pro-
gramma. Klassiek maar ook jazz en 
populair. Op het ‘open podium’ laat 
De Haan zelf horen wat het verschil 
is tussen een pop-, jazz,- en klassie-
ke zangstem. “Ik vind het leuk om 
in de programmering variatie aan 
te brengen. Onze luisteraars laten 
horen en ervaren waar de verschil-
len in muziekstijl zitten en wat er al-
lemaal mogelijk is met je prachtige 
stem. Met dit zomerconcert sluiten ik 
en mijn zangtalenten een fantastisch 
muziekjaar af,” zegt de Mijdrecht-
se zanglerares. Het repertoire be-
staat vrijdag uit liederen van onder 
anderen George Ezra en Johannes 
Brahms. Donna Veenhof zingt ‘Dat 
Is Mijn Wens’, een song uit de Dis-
neyfilm De Kleine Zeemeermin, en 
Els Dubbelman brengt het vrolijke 

Mädchenlied ten uitvoering. Wilma 
Schoenmaker en Cathelijn Gelder-
loos komen op het podium met op-
zwepende summerjazz en Anne-
marie Stolwijk vertolkt het beken-
de Fever van Ella Fitzgerald. Op het 
‘open podium’ staan, naast Gree-
tje de Haan zelf, Raniël Nijhuis en 
Bram Nijhoff met een cover van Sam 
Smith: Stay With Me. “Plaatsen moe-
ten van te voren zijn gereserveerd. 
Maar omdat het vrijdag voorlopig 
het laatste concert is in de reeks van 
maandelijkse muziekuitvoeringen, 
mag je naar binnen in ruil voor een 
gulle glimlach. Wat het je waard is 
mag je na afloop voor jezelf bepalen. 
Toegang is dus niet gratis,maar zeker 
niet voor niets,” knipoogt de gepas-
sioneerde zangdocente. Het concert 
begint om 19.30 uur en duurt onge-
veer twee uur. Plaatsen reserveren 
via email:g.w.dehaan@outlook.com 
of 06-20743560. Bozenhoven 128A, 
Mijdrecht.

KBO en Zonnebloem van de 
Kwakel het water op…
De Kwakel - Op uitnodiging van 
Huub en Ria van Diemen van kwe-
kerij De Amstel hebben ruim 200 le-
den van de KBO en de Zonnebloem 
afdeling de Kwakel een geweldige 
dag op het water beleefd .Verdeeld 
over twee dagen ,woensdag 24 ju-
ni en donderdag 25 juni,werden de 
genodigden allereerst hartelijk ont-
vangen op het Nieuwveens Jaag-
pad.Na een mooi plaatsje ingeno-
men te hebben op het onderdek van 
de Jan Plezier werd er om 10.30u 
vertrokken.De boot van amper een 
jaar oud bood heel veel comfort.Ge-
ruisloze motoren,een panoramisch 
uitzicht en heel belangrijk,een zeer 
gastvrije en hulpvaardige beman-
ning.Traditioneel werd er gestart 
met koffie en gebak.Na een wel-
komswoord van de schipper ver-
dwenen de meesten gasten naar 
het bovendek waar het ondertus-
sen heel aangenaam was.We troffen 
het deze dagen met het weer,weinig 
wind en een snel oplopende tempe-
ratuur.Er werd dit keer naar Amster-
dam gevaren met als keerpunt de 

Stopera.Op de fiets of met de au-
to langs de Amstel rijden kan al een 
genot zijn,vanaf de boot heb je een 
extra dimensie .Plekken die je vaak 
van de voorkant kent ,maar waar-
bij je vanaf het water een blik achter 
de schermen krijgt.Tijdens de tocht 
werden de gasten rijkelijk voorzien 
van eten en drinken.Met heel veel 
inzet en plezier zijn deze dagen veel 
vrijwilligers aanwezig om het ieder-
een naar de zin te maken.Tussen de 
middag verdween iedereen naar het 
benedendek waar genoten werd 
van een uitstekend driegangen di-
ner.Hierna zocht iedereen weer snel 
het bovendek op,omdat we onder-
tussen in hartje Amsterdam zaten 
en er dus veel te zien was.De een 
tevreden voor zich uitkijkend,de an-
der honderduit pratend,je zag een 
groep mensen bijeen die intens zat 
te genieten van deze unieke dag.
Nog een aantal keren werd de dorst 
gelest en met de haven inzicht werd 
even tijd gemaakt om Huub en Ria 
te bedanken voor deze onvergete-
lijke dag.

Zomerse afsluiting
Uithoorn - Met een zomers buf-
fet heeft Eetkamer Goede Genade 
het seizoen afgesloten. Elke laat-
ste donderdag van de maand ko-
men rond de vijftig gasten eten bij 
de Eetkamer. Jonge gezinnen, ou-
deren, getrouwde stelletjes en vrij-
gezellen genieten van elkaars ge-
zelschap aan tafel. Sommige heb-
ben elkaar al beter leren kennen 

omdat ze vaste gast zijn, maar nieu-
we mensen worden altijd goed in de 
groep opgenomen. De maaltijden 
worden thuis bereid en op een buf-
fet neergezet. Elke maand is er een 
ander thema. Na de zomerstop be-
gint de Eetkamer weer op donder-
dagavond 24 september. Opgeven 
kan via de website www.eetkamer-
goedegenade.nl.

Rotary beschildert kampeerwagens
De Ronde Venen - Rotaryclub Vin-
keveen-Abcoude heeft een langlo-
pende band met zorgboerderij Am-
stelkade aan de Kromme Mijdrecht. 
Een paar jaar geleden heeft de club 
er bijvoorbeeld een volière gebouwd. 
Kortgeleden belde de beheerder van 
de zorgboerderij op en vroeg on-
ze hulp bij het opknappen en schil-
deren van drie kampeerwagens. Ons 
Rotarylid Nico Veenman nam de uit-
daging aan en besprak een plan in de 

club. Hij stelde een werkschema op, 
gesplitst in week- en weekenddagen, 
zodat zowel werkenden als niet wer-
kenden hun steentje konden bijdra-
gen. Er werd een sponsor gevonden 
voor maar liefst zes liter verf en toen 
konden we aan de slag. Bij elkaar 
hadden we met een groepje Rotary-
leden zo’n tien dagdelen nodig om de 
klus te klaren. Volgens de beheerder 
zien de kampeerwagens er nu weer 
uit om door een ringetje te halen. 

Het Rode Kruis organiseert 
een gezellige dag in Avifauna 
Uithoorn - Zaterdag 13 juni is een 
groep mensen met een beperking – 
uit woonstichting Ons Tweede Thuis 
– naar Avifauna geweest. Het be-
zoek werd georganiseerd door het 
Jongeren Rode Kruis, afdeling Uit-
hoorn. Het was een super gezellige 
dag, met gelukkig goed weer. 
Alle vrijwilligers waren al vroeg aan-
wezig om te helpen met het klaar-
maken van heerlijke lunchpakket-
jes. Daarna werd de dag bespro-
ken en werden de plekken verdeeld 
voor het vervoer richting Avifau-
na. De stemming zat er al meteen 
goed in op de heenweg en het was 
erg gezellig en vrolijk in de busjes 
en auto’s. Aangekomen op de be-
stemming gingen de gasten en vrij-
willigers in kleinere groepjes uit-
een om alles te bekijken. De gasten 
kwamen uit verschillende woningen 
van Ons Tweede Thuis – een woon-
stichting voor mensen met een be-
perking – uit de omgeving van Uit-
hoorn. Met z’n allen gingen we naar 
de vogelshow, dit was erg specta-
culair en super leuk. Verder zijn we 
bij de kleine vogeltjes geweest die je 
ook kon voeren. Ze kwamen dan op 
je hand zitten en aten uit een klein 
bakje dat je bij de ingang kreeg. 

Lunch
De dag vloog snel voorbij en het 
was tijd voor lunch. Bij de lunch 
speelden mensen in de speeltuin en 
hebben we een groepsfoto gemaakt 
vanuit de lucht. Na de lunch konden 
we nog even rondlopen en de laat-
ste plekjes bekijken. De dag is afge-
sloten met een zakje chips en een 
rondje souvenirwinkel voor de men-
sen die dat wilden. Aan de stralen-
de gezichten in de bus terug te zien 
heeft iedereen een top dag gehad! 
Wij willen graag iedereen bedanken 
die deze dag zo fantastisch heeft la-
ten zijn!

Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij onze acti-
viteiten. Wij organiseren activitei-
ten voor mensen in een sociaal iso-
lement, zoals mensen met een be-
perking of ouderen. Wil je meer in-
formatie over wat het Jongeren Ro-
de Kruis doet, of wil je je aanmelden 
als vrijwilliger? Mail naar jongeren-
rodekruis@hotmail.nl, kijk op www.
facebook.com/JongerenRodeKruis 
of volg @jjrodekruis op twitter.

Geschreven door Lieke

Urker mannen van Martin 
Mans presenteren nieuwe 
Regio - Twaalf mannen in traditio-
nele Urker kleding zingen in prach-
tige kerken, onder leiding van de 
bekende organist en dirigent Mar-
tin Mans. Ze brengen het nieuwe 
repertoire ten gehore dat onlangs 
werd opgenomen voor hun nieuwe 
DVD ‘Geloof, hoop en liefde’. 
Het is indrukwekkend hoe de man-
nen van de Urker MANS Formatie 
met hun stoere stemmen de groot-
ste kerken kunnen vullen, maar ook 
op gevoelige wijze kunnen zingen 
over het heimwee van de vissers op 
zee. De Urkers verrassen met een 
breed repertoire. Op deze DVD gaat 
het om liederen als: ‘Liefde (Per-
haps love), Keerpunt, Rots der Eeu-
wen, Santo en Where no one stands 
alone’. 
Bijzonder is daarbij dat de man-
nen elk een of meerdere solo’s ver-
tolken, waardoor hun unieke stem-
men nog meer tot hun recht ko-
men. De meesten zingen van jongs 
af aan onder professionele leiding 
en enkelen zijn beroepszangers. 
De gedreven dirigent Martin Mans 
smeedt deze krachtige stemmen 
tot een eenheid. Ondanks de hoge 
kwaliteitseisen die aan de zangers 
worden gesteld, is er tijdens de con-
certen sprake van een ongedwon-
gen sfeer, waardoor het bezoe-
ken van een concert van de Urker 

MANS Formatie garant staat voor 
een avond ontspannen genieten.

Jong talent
Tijdens het concert wordt de orgel-
begeleiding verzorgd door het jon-
ge talent Mark Brandwijk. De zan-
gers Ioan Micu en Palle Jørgenson 
bespelen, naast hun zang, respec-
tievelijk een taragot en een altviool. 
De nieuwe DVD ‘Geloof, hoop en 
liefde’ bestaat uit een filmopname 
in het Zuiderzeemuseum waarin de 
zangers zingen en acteren en daar-
naast geven ze interviews. De Urker 
MANS Formatie is in 2011 opge-
richt en heeft een eigen stijl, die ge-
worteld is in de Urker zangtraditie. 
Inmiddels zijn er vijf CD’s gemaakt 
(‘Kracht’, ‘Een lied voor mijn Ko-
ning’, ‘De zee zingt’, ‘Vrede’ en ‘Lief-
de’). Met trots presenteert de Urker 
MANS Formatie deze zomer haar 
eerste DVD ‘Geloof, hoop en liefde’. 
Het geheel vindt plaats donderdag 9 
juli in de Janskerk aan de Kerkstraat 
9 in Mijdrecht. aanvang 19.30 uur. 
Toegangsprijzen: 17,50 euro. Online 
en bij reservering 16 euro. Kinde-
ren t/m 11 jaar 5 euro. ANBO/KBO/
PCOB-leden betalen op vertoon van 
de lidmaatschapspas 13 euro. Re-
serveren en online bestellen: www.
martinmans.nl of op de reserveer-
lijn: 06–25391903. 

Regio - In het weekend van 3 tot en 
met 5 juli 2015 wordt de Waterwolf-
tunnel onder de Ringvaart tussen 
de gemeenten Aalsmeer en Haar-
lemmermeer twee nachten afgeslo-
ten voor verkeer. De afsluiting is no-
dig voor het uitvoeren van geplande 
onderhoudswerkzaamheden. Ver-
keer op de N201 wordt deels omge-

leid en moet rekening houden met 
enige vertraging. Vanwege de ge-
plande onderhoudswerkzaamhe-
den aan de Waterwolftunnel, is de 
tunnel afgesloten van vrijdag 3 juli 
(21.00 uur) tot zaterdag 4 juli (06.00 
uur) en van zaterdag 4 juli (21.00 
uur) tot zondag 5 juli (06.00 uur). 
Door de afsluiting kan het verkeer 

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor regulier onderhoud

geen gebruik maken van de N201 
tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer 
en de aansluiting met de Fokker-
weg in Haarlemmermeer. Met be-
hulp van borden worden de omlei-
dingsroutes aangegeven. 

Regulier onderhoud
Om de veiligheid en doorstroming 
van de Waterwolftunnel te kun-
nen garanderen, is het noodzake-
lijk dat de tunnel regelmatig onder-
houden wordt. Dit onderhoud vindt 
deels plaats terwijl de tunnel open 
blijft voor verkeer. Drie keer per jaar 

dient de tunnel echter afgesloten 
te worden om de veiligheid van het 
onderhoudspersoneel te kunnen 
garanderen en te zorgen voor een 
snel verloop van de onderhouds-
werkzaamheden. De werkzaamhe-
den zijn niet alleen voor preventief 
onderhoud, zoals het wassen van de 
tunnelwanden en het reinigen van 
de wegmarkeringen, maar ook voor 
inspecties en testen, zoals contro-
les op veiligheidsmiddelen. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinderen 
worden de onderhoudswerkzaam-
heden in de nacht uitgevoerd.
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Dorpsst
raat

Kerkvaart

Kerkvaart

Mijdrecht – Al weer bijna een jaar staat de herbouw van Nieuw 
Avondlicht in Mijdrecht ‘in de wacht’. Er moeten plannen gemaakt 
worden, gesprekken met omwonenden worden gevoerd, vergunnin-
gen worden aangevraagd en dat is tijdrovend werk. Iedereen klaagt 
over het feit dat het allemaal zolang duurt, maar dat is met alle wet-
ten en alle recht op inspraak niet zo gek. Maar er is weer een stapje 
gezet in de commissievergadering Publieke Werken en Ruimtelijke 
Zaken in Mijdrecht. Het college liet de commissie weten dat zij een 
besluit hadden genomen om een procedure voor projectafwijkings-
besluit op te starten voor het realiseren van een woonzorgcomplex 
voor 48 verpleegplaatsen en 16 ouderenwoningen met bijbehorend 
restaurant, kapsalon en pedicuresalon. Het college gaat hier een 
verklaring van geen bedenkingen voor afgeven. Met deze verklaring 
kunnen de initiatiefnemers weer verder de bouwaanvraag gaan uit-
werken en dan indienen bij de gemeente. 
De initiatiefnemers voor dit prachtige plan is De Zonnehuisgroep 
Amstelland en de naam van het nieuw te bouwen zorgcentrum zal 
worden: Zonnehof Mijdrecht. 

Plan
Het plan zoals het er nu ligt bestaat uit een groter gesloten woonge-
bouw aan de Dorpsstraat. Het gebouw bestaat uit 48 verpleegplaat-
sen en 16 zorgappartementen. Daarnaast worden in dit gebouw al-
gemene ouderenvoorzieningen gehuisvest als een wijkrestaurant en 
kapsalon of pedicuresalon. Het wordt een modern verpleegtehuis 
dat aan de wensen van de huidige tijd en de toekomstige vraag vol-
doet.
De nieuwbouw is gebaseerd op het principe van gesloten bouw-
blokken. Deze blokken herdefi niëren de dorpsstructuur en de open-
bare ruimte. Dit past in de historische ontwikkeling van Mijdrecht, 
van het 19e eeuwse dorpslint naar het 21e eeuwse dorpshart.
De nieuwbouw komt dichter bij de straat te staan waardoor het ge-
bouw zich niet afkeert van het dagelijks leven, maar uitnodigt. In het 
bouwblok wordt een binnentuin gerealiseerd. Op de begane grond 
krijgen de algemene functies een plek. Op de eerste en tweede ver-
dieping worden elk acht zorgappartementen gerealiseerd. De drie 
bouwlagen aan de voor- en zijkant van het Zonnehof sluiten aan bij 
de dorpse schaal van de Dorpsstraat. 

Totaal anders
De buitenruimte rondom de nieuwbouw ondergaat een transforma-
tie. Het terrein wordt openbaar toegankelijk vanaf de Dorpsstraat 
met een pad tussen de Zonnehof Mijdrecht en de bestaande be-
bouwing en tussen De Kom en de nieuwbouw. Aan de noordzijde 
is het terrein beperkt toegankelijk in verband met de privacy van de 
bewoners. 
De inrichting van de openbare ruimte faciliteert tijdelijk verblijf en 
een rondwandeling die aansluit op de omliggende padenstructuur. 
Het parkeerterrein aan de Kerkvaart wordt iets aangepast om aan de 
parkeerbehoefte te voldoen. Laat duidelijk zijn: dit zijn nog plannen, 
niets staat nog voor 100% vast.

Communicatie
De meeste fractieleden waren blij dat er nu eindelijk schot in zat. Ze 
waren heel blij dat deze initiatiefnemer dit plan wil realiseren. Ze ho-
pen alleen dat er goed gecommuniceerd gaat worden met de om-
wonenden. Deze opmerking was ontstaan doordat er die middag 
een mailtje was binnengekomen van de 'buurman’ van het nieuw te 
bouwen pand (Hofl and 1), die aangaf dat hij slecht werd ingelicht 
en die vond dat communiceren tijdens school- en bouwvakvakan-
ties nu ook niet zo'n goed idee was. Kortom, volgens deze mijnheer 
mankeerde er nogal wat aan de communicatie.
De commissieleden vroegen de wethouder dan ook hoe dit kon: De 
wethouder zei zeer verrast te zijn door deze mail: “De communicatie 
met de omgeving is mijns inziens juist heel goed. Ik weet dat er met 
deze mijnheer 1-op-1 gesprekken zijn geweest, er is intens overleg, 
er zijn bewonersavonden, enz. Ik ben echt verbaasd over deze mail. 
Dat er nu niemand hier in de zaal zit en er slechts één mail binnen 
is gekomen geeft toch aan dat er niet veel bezwaren tegen dit plan 
zijn. Ik hoop dat er zo snel mogelijk gebouwd kan gaan worden”, al-
dus de wethouder.

WEER STAPJE 
VERDER IN 

NIEUWBOUW 
ZORGCENTRUM IN 
DE DORPSSTRAAT

IN MIJDRECHT

Nieuwe situatie met voorlopig ontwerp terreininrichting (stand september 2014)

De Kom
bestaand Zonnehof Mijdrecht

Mevrouw van Wieringenplein

Mevrouw van Wieringenplein

Aanzichten zuid- en westgevel

 Aanzichten oost- en noordgevel

Aanzichten zuid- en westgevel

 Aanzichten oost- en noordgevel

Aanzichten zuid- en westgevel

 Aanzichten oost- en noordgevel

Aanzichten zuid- en westgevel

 Aanzichten oost- en noordgevel

MASSAMODEL VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

NIEUWE SITUATIE MET VOORLOPIG ONTWERP TERREININRICHTING STAND SEPTEMBER 2014

AANZICHTEN ZUID EN WESTGEVEL

AANZICHTEN OOST EN NOORDGEVEL
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Beste inwoners en ondernemers 
van Uithoorn aan de Amstel en De Kwakel,

Zomer in Uithoorn aan de Amstel!
De feestelijke opening van de Waterlijn eind mei betekende 
het sluitstuk van een omvangrijke renovatie van de Wilhelmi-
nakade. Er stonden op de vrijdagavond enkele spectaculaire 
onderdelen op het programma, maar er waren door het slech-
te weer helaas weinig toeschouwers op de been. Ook jammer 
voor de horecaondernemers, die deze avond hadden gehoopt 
op veel toeloop en een mooie omzet. De zaterdag maakte ge-
lukkig veel goed; er was voor jong en oud wat te beleven en de 
sfeer en de weersomstandigheden waren prima. 
De reacties zijn unaniem enthousiast en met deze prachtige 
boulevard zet Uithoorn zich positief op de kaart. Volle terrassen 
bieden een gezellige aanblik en de gasten die met de boot ko-
men vinden uitstekende faciliteiten voor een verblijf!

Meer evenementen
Er gebeurt steeds meer in Uithoorn; in mijn vorige column heb 
ik een aantal evenementen genoemd die inmiddels hebben 
plaatsgehad. De “Kunstroute Zijdelveld” was erg druk bezocht. 
Er heerste een gezellige sfeer en er was een grote variëteit aan 
kunst te bewonderen. Op 14 juni zag het nieuwe evenement 
“Fortfair De Kwakel” het levenslicht en het bleek direct een vol-
treffer! Veel drukte bij de diverse standjes, optredens en acti-
viteiten voor iedereen; een geslaagd rondje om het fort. “Culi-
nair aan de Amstel” beleefde op 20 juni de vierde editie en dit 
evenement is inmiddels uitgegroeid tot een traditioneel hoog-
staand culinair gebeuren met uitstekende reputatie. Vele be-
zoekers uit Uithoorn en ook uit de regio deden zich tegoed aan 
voortreffelijke gerechten die de restaurateurs hadden gepre-
pareerd. Lof en dank voor de Lions Club Uithoorn die niet al-
leen een geweldig evenement heeft georganiseerd, maar daar-
bij tevens een goed doel ondersteunt. Dit jaar kwam een deel 
van de opbrengst ten goede aan de Stichting ThamerThuis, 
een organisatie die gespecialiseerd is in het verlenen van palli-
atieve zorg zowel in de thuissituatie als in het bijna–thuis- huis 
in De Kwakel. Tijdens het schrijven van deze column was het 
driedaagse “Amstelland Festival” nog in volle gang; de eerste 
geluiden waren bijzonder positief!

Het succes van deze evenementen worden grotendeels be-
paald door gedegen voorbereiding en organisatie en dat was 
goed voor elkaar. Daarnaast gaan er ook veel kosten mee ge-
paard, die in vele gevallen door ondernemers in vorm van 
sponsoring worden gedekt. De evenementen van de afgelo-
pen periode zijn ook mogelijk gemaakt door vele sponsors die 
Uithoorn en De Kwakel een warm hart toedragen. Heel veel 
dank aan die ondernemers!

Zijdelwaard
De opening van de Jumbo en de ingebruikname van het nieu-
we parkeerdek gaven vorige week genoeg aanleiding voor fes-
tiviteiten op het Zijdelwaardplein; een forse stap naar de afron-
ding van de ingrijpende verbouwing van het winkelcentrum. 
Nog even geduld, het wordt er prachtig.

Ondernemersfonds
De Stichting Ondernemersfonds Uithoorn is in het derde le-
vensjaar beland; een goed moment om samen met de Ge-
meente een evaluatie te plannen. Na een “gewenningsperi-
ode” zijn vele zaken door de ondernemers geïnitieerd en is 
het Ondernemersfonds van toegevoegde waarde gebleken om 
collectieve doelen voor ondernemers en de gemeenschap te 
realiseren. De Gemeenteraad zal zich in de loop van dit jaar 
uitspreken of zij het Ondernemersfonds in de toekomst ver-
der wil faciliteren door middel van de extra heffing op de WOZ 
aanslag voor niet-woningen. Het fonds is van de ondernemers, 
voor de ondernemers en door ondernemers bijeengebracht, 
waarbij de Gemeente de gelegenheid biedt om dit fonds van 
de middelen te voorzien. 

Vakantie
De vakantieperiode breekt weer aan en dat betekent een uit-
tocht naar allerlei mooie bestemmingen in binnen- of buiten-
land. Onderwijsinstellingen sluiten de deuren en voor veel 
jeugd breekt er ook een periode van vakantiebaantjes aan. 
Voor wat extra verdiensten, om te sparen, idealen te verwe-
zenlijken, om wat zinvols te doen of gewoon omdat het leuk 
is om ervaring met een baantje op te doen. Hopelijk is er vol-
doende werk te vinden. Vakantiebanen en stages zijn uitste-
kende leermomenten voor de jeugd. En daar zitten ook onder-
nemers van de toekomst bij. Dus als er in uw onderneming wat 

extra hulp nodig is, denk dan aan de 
scholieren en studenten die maar al 
te graag willen werken. 

Geniet van de zomer en de vakan-
tie en kom behouden en uitgerust 
weer terug. En vergeet niet om de 
lokale ondernemers te steunen. Eu-
ro’s in Uithoorn zijn goed besteed! 

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn 
in Bedrijf 

DeZe cOlUMn iS een initiAtief 
VAn Stichting UithOOrn in BeDriJf

Carlo Boszhard op de Springschans Uithoorn - Afgelopen donderdag 
25 juni was Carlo Boszhard op de 
Springschans. Zij hadden een prijs-
vraag gewonnen met hun afscheids-
musical Het Musical Mysterie. Car-
lo Boszhard kwam maar liefst 2 uur 
langs om de musical van de groepen 
8a, 8b en 8c te bekijken en te voor-
zien van de allerlaatste tips, zodat 
hun uitvoeringen deze week er nog 
beter uit zullen zien. De kinderen von-
den het heel spannend en super leuk 
dat Carlo langskwam. Dit jaar heeft 
hij voor Bennie Vreden de eindmu-
sical geschreven over een oud thea-
ter waarin de regisseur Steef Speel-
berg en schrijfster Saskia Stoort de 
opdracht krijgen van producent Me-
neer Ellende om een geweldige mu-
sical te schrijven. Elke klas mocht een 
paar scènes spelen, alle typetjes wer-
den voorzien van tips en natuurlijk 
konden de groepen hun liedjes laten 
horen. Tot slot wilden de juffen nog 
graag weten hoe je nu een verliefd 
koppeltje speelt in de musical. Na al 
deze tips kwam er helaas een einde 
aan deze geweldige middag met Car-
lo Boszhard. De kinderen van groep 
8 nemen op 29, 30 juni en 1 juli af-
scheid van de Springschans. 

Bestuur Crown theater blij met 
programma jubileum seizoen
regio - Het is hard werken ge-
weest in de afgelopen maanden 
om het juiste programma voor het 
Crown Theater samen te stellen. Het 
nieuwe bestuur van het Crown the-
ater is nauw betrokken geweest bij 
de onderhandelingen om de finan-
ciën rond te krijgen. Johan Mole-
ma, Penningsmeester van het thea-
ter stapt in op het moment dat de 
volledige boekhouding moet wor-
den overgenomen en zegt: “Er valt 
nog veel werk te verzetten, maar het 
is een uitdaging om het Crown het 
komende jaar volledig zelfstandig 
te laten draaien.” Voorzitter Ap Ei-
genhuis vult aan: “Dat Crown The-
ater Aalsmeer inmiddels al een 
plaats heeft veroverd in Aalsmeer 
en dat ook sponsoren en de ge-
meente langzamerhand dit theateri-
nitiatief omarmen, is duidelijk. En nu 

komt het erop aan met elkaar van 
het jubileumjaar een succes te ma-
ken.” Karen van Zijverden is in het 
bestuur verantwoordelijk voor spon-
soring en gastenontvangst en geeft 
aan dat ze in de komende weken 
hoopt met het team en directeur Pe-
ter van Eick nog zeker vijftien beta-
lende business clubleden te vinden. 
Voor deze sponsoren wordt al weer 
nagedacht over een spectaculaire 
sponsoravond, zoals afgelopen sei-
zoen met André Kuipers. Van Eick 
is blij met het bestuur. “Het is pret-
tig om te kunnen klankborden, maar 
tevens met name om de relaties met 
gemeente en ondernemers ook op 
bestuurlijk niveau te kunnen onder-
houden. Ik weet zeker dat we nu 
verder kunnen bouwen aan de toe-
komst van ons theater. En daarmee 
doen we iedereen een plezier.” 

Op foto v.l.n.r.: Johan Molema, Ap Eigenhuis (via Skype), Karen van Zijverden 
en Peter van Eick

Lentekriebels bij Duimelot
De ronde Venen - De afgelopen 
periode zijn de peuters van Duime-
lot op ontdekkingstocht geweest in 
de tuin van de peuterspeelzaal. We 
hebben samen een moestuintje ge-
maakt waarin we hebben gezaaid, 
water gegeven en geoogst. De peu-
ters moesten wel lang wachten tot 
de planten gingen groeien en de ra-
dijsjes, de snackkomkommers en de 
aardbeien geoogst konden worden. 
Het was niet veel maar we hebben 
het met zijn allen lekker opgegeten. 
En het groeit nog steeds. De kinderen 
gingen ook iedere keer als we bui-

ten speelden op zoek naar tuinschat-
ten voor in de tuinschattenkist. Het is 
een mooie verzameling geworden van 
boomschors, eierschil van een mus-
je, slakkenhuizen, mooie stenen, tak-
ken en nog veel meer. Binnen ging de 
schatkist ook regelmatig open om de 
schatten nog eens goed te bekijken. 
Een aantal kinderen hebben thuis ook 
een tuinschattenkist gemaakt en kon-
den daar enthousiast over vertellen. 
De thema periode is afgelopen maar 
we gaan enthousiast door met water 
geven en we hopen nog veel lekkers 
te vinden in de moestuin. 

Driehuisschool op bezoek 
bij autocentrum
Mijdrecht - Woensdag 24 juni 
mocht groep 3/5 van de Driehuis-
school een kijkje komen nemen in 
de garage en showroom van Van 
Nieuwkerk aan de Bozenhoven in 
Mijdrecht. We werden ontvangen 
in de showroom waar de kinderen 
konden kijken naar de nieuwe au-
to’s. De motorkap ging open en de 
kinderen bewonderden de techniek 
van deze Honda. Ook werd hier op 
kantoor nog iets verteld over de ver-
koop van auto’s via internet. 

Hierna liepen we naar de overkant 
van de weg en konden we de werk-
plaats verkennen. De kinderen lie-

pen onder de auto’s die op de brug 
stonden en zagen dingen die ze an-
ders niet zien aan een auto. Er was 
een auto waar de olie vervangen 
moest worden en bij een andere au-
to lag het hele dashboard eruit. De 
kinderen keken hun ogen uit. Via 
het magazijn, waar de kinderen alle-
maal hun spierballen hebben getest 
door een autoband op te tillen, lie-
pen we door de winkel bij het benzi-
nestation weer naar buiten. Met een 
stoere kleurplaat en een mooie in-
druk van het bedrijf bedankten we 
mevrouw Marques Duarte – Van 
Nieuwkerk voor de rondleiding en 
gingen we weer naar school. 

Mijdrechtse scouts op 
avontuur in Japan
Mijdrecht - Iedere vier jaar ko-
men Scouts van over de hele we-
reld bijeen tijdens een wereld jam-
boree. Dit jaar is het kamp in Japan. 
Scouting Jan van Speyk ‘levert’ ook 
een deelnemer en een aantal mede-
werkers. Er wordt al jaren naar deze 
reis toegeleefd. Enerzijds omdat er 
gespaard moest worden, maar ook 
omdat de scouts die meegaan hun 
Nederlandse medescouts al hebben 
ontmoet tijdens verschillende voor-
bereidingsweekenden. Half juli is 
dan eindelijk zo ver en vertrekt het 
groepje Jan van Speykers naar Ja-
pan. Voordat ze de scouts uit de rest 
van de wereld ontmoeten op het 
kampterrein, gaan ze nog wat van 
Japan zien. In totaal is de groep drie 
weken op pad.
Hester de Vroet (15) maakt samen 

met 35 andere scouts uit de regio 
Amsterdam deel uit van de groep 
‘Nemo’. Zij gaat op de wereld jam-
boree tien dagen lang een program-
ma vol bijzondere activiteiten vol-
gen. In totaal gaan er zo’n 700 jon-
geren uit Nederland naar de wereld 
jamboree. Het kamp verwacht on-
geveer 32.000 deelnemers uit alle 
hoeken van de wereld.
Jeroen van Dijk en Jitske Corthals 
gaan mee als begeleiders van de 
deelnemers. Patrick van der Waaij, 
Boet Stevens, Ivette Aarsman, Ste-
ven Aarsman, Thijs de Vroet en An-
na White zetten zich in als mede-
werker. Hun werkzaamheden in Ja-
pan lopen uiteen van het regelen 
van evenementen, koken, helpen bij 
de activiteiten tot zorgen voor veilig-
heid op het kampterrein.

Uithoorn - Afgelopen donderdag 
heeft de VVD bij het vaststellen van 
de kadernota 2016 gepleit voor een 
neerwaartse bijstelling van de voor-
gestelde OZB tarieven. Hierdoor 
zijn de kaders voor de gemeentelij-
ke begroting van 2016 bijgesteld en 
stijgen de lokale lasten in 2016 nau-
welijks. Na jaren van bezuinigingen 
en lastenverzwaringen lijkt de be-

groting beter in balans. Wat de VVD 
betreft is het dan ook tijd om er voor 
te zorgen dat de woonlasten in Uit-
hoorn niet verder stijgen. Het amen-
dement dat samen met de andere 
twee coalitiepartijen, DUS en Ge-
meentebelangen, werd ingediend 
kreeg uiteindelijk de steun van de 
meeste partijen en werd met een 
ruime meerderheid aangenomen. 

VVD pleit voor neerwaartse 
bijstelling OZB en lokale lasten
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Ruim parkeren boven 
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Sinds woensdagmor-
gen kunnen bezoeker en klanten 
van het winkelcentrum Zijdelwaard 
hun auto parkeren op het nieuwe 
parkeerdek boven de Jumbo super. 
Dat is op details na klaar en in ge-
bruik genomen. Er zijn 118 ruime 
parkeerplaatsen beschikbaar. Van-
wege brede rijbanen is het gemak-
kelijk in- en uit parkeren. Het par-
keerdek krijgt ook nog verlichting. 
De palen staan er al, maar de ver-
lichting moet nog gemonteerd wor-
den. Het parkeerdek compenseert 
de parkeerplaatsen die zijn komen 
te vervallen bij de verbouwing van 
het winkelcentrum. Via een helling-
baan aan de Heijermanslaan komt 
men op het parkeerdek en langs de-
zelfde weg gaat men ook weer te-
rug. Het is breed genoeg om twee 
auto’s te laten passeren. De hoog-
te is begrensd op 2.80 m om hoge 
bedrijfs- en bestelwagens te weren. 
Voor degenen die een schuine op-
rit lastig vinden, helemaal als er een 
voorganger bovenaan stilstaat en er 
geremd en weer opgetrokken moet 

worden, is er halverwege een hori-
zontaal deel aangebracht. Dat bleek 
woensdagmorgen al nodig. Boven-
aan bij de toegang tot het parkeer-
terrein kregen de eerste bezoekers 
die met hun auto naar boven reden 
ter gelegenheid van de ingebruik-
name van het parkeerdek van Re-
née Maarsse van het Promotiebu-
reau Aalsmeer een waskaart aange-
boden voor een gratis wasbeurt van 
hun auto. Een actie van de winke-
liersvereniging samen met het AVIA 
benzinestation waar men de auto 
kan (laten) wassen in de wasstraat 
naast de shop van het tankstation 
achter het winkelcentrum aan de 
Heijermanslaan. De waskaart is tot 
en met december geldig. De eersten 
die dat te beurt viel waren Lenie de 
Beijer en Ron Smit uit Uithoorn met 
hun blauwe Suzuki. Aangezien hun 
auto bovenaan stopte moest de rij 
eronder ook op de ‘hohouder’. Maar 
ja, die hellingbaan… Dat ging bij 
een van de automobilisten bijna mis 
maar die werd keurig geholpen door 
een toekijkende medewerker van 

het bouwproject. De auto er ach-
ter bleef keurig op het horizontale 
stukje stilstaan. Vanaf het parkeer-
terrein kan men met de tapis rou-
lant (rolbaan) naar beneden in het 
winkelcentrum komen en eveneens 
weer naar boven al dan niet met de 
gevulde winkelwagen. De rolbaan 
komt uit tegenover de winkel van 
Keurslager Bader. Met de lift kan 
ook; die bevindt zich aan de andere 
kant van het parkeerdek ter hoogte 
van de Zijdelrij. Ter gelegenheid van 
de ingebruikname van het parkeer-
dek en de opening van de nieuqwe 
Jumbo supermarkt waren er afgelo-
pen weekend leuke acties. Er was 
een carwashteam op het parkeer-
dek om auto’s te wassen en in het 
winkelcentrum was het gezellig met 
een hapje en een drankje plus mu-
ziek van een DJ. Er wordt inmiddels 
druk gebruik gemaakt van de nieu-
we parkeermogelijkheid, ook al om-
dat het parkeerterrein aan de voor-
kant vaak nog overvol is, mede om-
dat de Mediq apotheek er tijdelijk 
een noodgebouw heeft staan.

Papiercontainers in De Ronde 
Venen worden niet verplicht
De Ronde Venen – Tijdens de 
openbare commissievergadering 
Publieke Werken en Ruimtelijke Za-
ken (gehouden dinsdagavond 23 
juni) van de raad van de gemeen-
te De Ronde Venen is duidelijk ge-
worden dat de meerderheid van de 
raad wel voor het plan van wethou-
der Goldhoorn zal gaan stemmen 
om over te gaan op papier inzame-
len per papiercontainer bij u thuis. 
Wat ook duidelijk werd, is dat het 
niet verplicht is om zo’n papiercon-
tainer van de gemeente te ontvan-
gen. Wethouder Goldhoorn legde 
uit, op vragen hierover van diver-
se fracties, dat alle inwoners bin-
nenkort een brief hierover thuis krij-
gen met daarin een antwoordkaart 
waarmee de inwoner van De Ronde 
Venen kan aangeven dat deze geen 
container wil. Dus de inwoner moet 
aangeven het NIET te willen, anders 
krijgt u een container thuis bezorgd. 
De papiercontainers zullen worden 
opgehaald door vrijwilligers van di-
verse instellingen en verenigingen, 
die nu ook al op hun manier papier 
inzamelen en zij zullen hiervoor 4 
cent per kilo gaan ontvangen. 

Kritisch
Niet alle fracties stonden te juichen. 
Lijst 8, de VVD en CU/SGP hadden 
dezelfde vragen en twijfels: “Wat 

lossen we hiermee op? Er wordt nu 
toch ook al papier ingezameld en 
dat werkt toch ook prima? De vrij-
willigers van de verenigingen ach-
ter de vuilniswagen? Mag dat? Hoe 
zit dat met de ARBO wet. Die vrijwil-
ligers zijn meestal al de wat oude-
re leden van een vereniging of club. 
Hoe zwaar is dat werk? Hoe worden 
de inkomsten verrekend? Per kilo of 
per vrijwilliger, per wijk? Zijn de ver-
enigingen ook vrij te blijven inzame-
len zoals ze nu doen? Mogen ze hun 
eigen container zoals ze nu hebben 
behouden? En... zijn de burgers wel 
blij met dit plan? Weer zo’n grote 
container in je tuin. Mag je hem ook 
weigeren?”

Goed plan, maar...
De PvdA/GroenLinks/LokaalSoci-
aal was alleen maar blij en tevreden 
met dit voorstel. Ook Ronde Venen 
Belang was blij: “Goede zaak. Weer 
een stap verder in het scheiden van 
afval.” D66 vroeg zich ook af wat 
er gebeurde als een vereniging af-
haakte. De fractie van het CDA was 
ook wel tevreden met het voorstel 
van de wethouder: “Natuurlijk heeft 
het wat haken en ogen, maar dat is 
op te lossen. Vooral zo doorgaan.” 

Antwoorden
Veel vragen voor wethouder Gold-

hoorn, maar hij had geen enkele 
moeite met het beantwoorden daar-
van: “We lossen het probleem op 
van het feit dat er nog steeds veel 
te veel papier in het gewone vuil te-
rechtkomt. Nu is nog zo’n 15% van 
het huishoudelijk afval papier en dat 
moet veel minder kunnen. De vrij-
willigers mogen achter de vuilnis-
wagen. Ze krijgen een korte oplei-
ding, ze krijgen passende kleding 
en ze zijn verzekerd. De blauwe pa-
piercontainer is niet verplicht. Al-
le bewoners krijgen binnenkort van 
ons een brief met daarbij een ant-
woordkaart. 
Als ze geen container willen ontvan-
gen sturen ze die kaart terug en dan 
krijgen zij hem niet. We gaan nie-
mand die container door de strot 
duwen. Hoe de verdeelsleutel gaat 
worden met de verenigingen, dat 
wordt met de verenigingen afge-
sproken. En als een vereniging af-
haakt, vragen we een andere ver-
eniging om deel te nemen. We zul-
len na een jaar kijken hoe het loopt 
en als het niet loopt dat kunnen we 
stoppen en kunnen we de contai-
ners gebruiken voor het plastic”, al-
dus een tevreden wethouder. Mor-
genavond, donderdag 2 juli, zal de 
raad haar goedkeuring geven aan 
dit plan en kan er gestart worden 
met de uitwerking ervan.

Nieuwbouwplan “De Toekomst” 
in Legmeer-west gaat verder!
Uithoorn - Koop Lenstra Makelaars 
OG op het Amstelplein is afgelopen 
donderdag 25 juni begonnen met de 
verkoop van alweer fase 2 van het 
uiterst succesvolle nieuwbouwplan 
‘De Toekomst’ te Uithoorn. De eerste 
fase van het project ‘De Toekomst’ 
in de Legmeer-West fase 3, zoals de 
locatie officieel wordt genoemd, was 
binnen no-time, nog vóór de start 
van de bouw, uitverkocht. Nu is fa-
se 2 aan de beurt en het startsein 
van verkoop werd gegeven in Het 
Rechthuis aan den Amstel. Ook voor 
fase 2 waren weer veel mensen op 
de been, want ook dit keer komen 
er in deze fase een aantal bijzon-
dere koopwoningen. Het gaat hier-
bij om 22 zogeheten ‘Smarthomes’ 
in totaal 4 verschillende woningty-
pen en zal vanaf begin volgend jaar 
worden gerealiseerd in de hoek tus-
sen de Vogellaan, het Reptielenpad 
en de Faunalaan. Het nieuwbouw-
plan is gesitueerd in de buurt van 
uitvalswegen als de nieuwe N201 en 
de N196, het Gezondheidscentrum 
‘Waterlinie’ met huisartsencollectief, 
apotheek e.d., scholen, winkelvoor-
zieningen op het Legmeerplein, Zij-
delwaardplein en Amstelplein, maar 
ook op loopafstand van de bus-
baan met haltes van het Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (HOV), sport-
accommodaties, etc. Kortom, alles 
dicht bij de deur. Naar verwachting 
zal de eerste paal in het voorjaar van 
2016 – als de weersomstandighe-
den dat toelaten - in een feestelijke 
sfeer worden geslagen.

Vormotica
Het is een prachtig nieuw plan waar-
van deze toch wel unieke woningen 
voor Uithoorn onderdeel uitmaken. 
Ze zijn in die zin uniek dat ze alle-
maal worden uitgerust met ‘VOR-
MOtica’, wat een andere benaming 
is voor ‘domotica’ (huisautomatise-
ring). Domotica staat voor de inte-
gratie van technologie en diensten 
ten behoeve van een betere, zeg 
maar luxe, kwaliteit van wonen en 
leven. VORMOtica biedt hetzelfde, 
alleen is de naam ontleend aan pro-
jectontwikkelaar VORM uit Papen-
drecht die de woningen realiseert 
en laat bouwen. Het gaat hier om 
een elektrische installatie waarmee 
de bewoner centraal met behulp van 
zijn/haar smartphone of tablet de 
elektrische toepassingen in en rond 
de woning op afstand kan bedienen. 
Zoals het openen en sluiten van de 
gordijnen, het bedienen van de zon-
wering, het in- of uitschakelen/dim-
men van de binnen- en buitenver-
lichting (afwezigheidsimulatie creë-
ren), de verwarming hoger of lager 
stellen, de TV aan- of uitzetten en-
zovoort. Kortom, het draagt bij aan 
veiligheid en comfort. De woningen 
worden met een standaard pakket 

ning kan bepalen en of hij een uit-
bouw, een tuit- of trapgevel, een 
dakkapel of dakraam wil, etc. Er is 
voorts een kleurkeuze uit vier basis-
kleuren hoe men de voorgevel wil 
hebben. De prijzen van de woningen 
zijn in verhouding gunstig te noe-
men: Vanaf 266.900 euro voor het ty-
pe Smarthome 2054 (eengezinswo-
ning), vanaf 385.000 euro voor het 
extreem ruime type Smarthome 2073 
(geschakelde twee-onder-één-kap-
woning), vanaf 449.000 voor het ty-
pe 2060 (twee-onder-één-kapwo-
ning) en het laatste type Smarthome 
type 2066 (vrijstaande villa) is be-
schikbaar vanaf 519.900 euro. 
VORM helpt de kopers ook met het 
eigen VORM Ruim Leven program-
ma waarin bijvoorbeeld de eigen 
‘non-profit hypotheek’ wordt aange-
boden. Met het verstrekken van hy-
potheken heeft VORM Finance geen 
winstoogmerk, de hypotheek is een 
pad naar het nieuwe VORMHuis. De 
advies- en bemiddelingskosten be-
vinden zich daarom op kostprijs-
niveau. Een eerste oriënterend ge-
sprek, waarbij de mogelijkheden uit-
gebreid aan de orde komen, is ove-
rigens altijd gratis en geheel vrij-
blijvend. Nu kopen is voordelig, ze-
ker nu de rente lager dan ooit staat. 
“Toen bekend werd dat fase 2 van 
het project er aan kwam, hebben 
zich al veel gegadigden gemeld voor 
meer informatie. En wij verwach-
ten nog meer belangstelling. Om-
dat er maar 22 van dit soort unie-
ke VORMOticawoningen zijn, be-
staat de kans dat die snel verkocht 
worden, want ze zijn erg gewild. Wie 
belangstelling heeft wordt aangera-
den niet te lang te wachten om met 
ons contact op te nemen. Inschrij-
ven op de Smarthomes in fase 2 kan 
nog tot 6 juli 12.00 uur, waarna de 
toewijzing zal plaatsvinden,” aldus 
Maurice Sterk van Koop Lenstra. 
Wie meer wil weten kan de website 
www.vorm.nl/detoekomst raadple-
gen of met hem een afspraak ma-
ken: 0297-524124.

Impressie van de (smarthome)woning type 2060 (twee-onder-één-kapwo-
ning) van project De Toekomst fase 2 in Legmeer-West
 

Impressie van de (smarthome)woning type 2054 (eengezinswoning) van project De Toekomst fase 2 in Legmeer-West

Juf Chantal trouwt met Joris
De Ronde Venen - Vrijdag 26 ju-
ni, op een prachtige dag, stapten 
juf Chantal en haar Joris in het hu-
welijksbootje. Chantal geeft full-
time les aan groep 5-6 op Jenaplan-
basisschool Vlinderbos. Zij en Jo-
ris zijn al vanaf hun jeugd een stel. 
Voordat de plechtigheden van de 
dag begonnen, werden ze eerst op 
het schoolplein feestelijk ontvangen 
door alle kinderen, leerkrachten en 
enkele ouders. Nadat er in de aula 
een welkomstwoord is gedaan, ging 
het bruidspaar de groep in waar 
Chantal les geeft. De kinderen van 
haar groep hebben een leuk lied in-
gestudeerd voor het bruidspaar wat 
ze ten gehore hebben gebracht. 
Daarna was het voor het bruidspaar 
alweer tijd om de school te verlaten 
en verder te gaan genieten van hun 
huwelijksfeest. De kinderen en het 
team van Vlinderbos wensen Chan-
tal en Joris een lang, gezellig en ge-
lukkig leven samen. Het was fantas-
tisch om er even van mee te mogen 
genieten op school!

Gemeente Uithoorn laat 
kinderen in de kou staan
Vervolg van de voorpagina.

Begin dit jaar kwam een groep van 
4 actieve ouders in actie. Zij heb-
ben een petitie geschreven, die 
door 95% van de bewoners van Park 
Krayenhoff werd gesteund, waar-
in werd verzocht om twee volwaar-
dige speelplekken te creëren. Om 
een idee van de kosten te verkrij-
gen, hebben zij voor de inrichting 
van beide speelplekken plannen ge-
maakt in samenwerking met de le-
veranciers van speeltoestellen, die 
ook elders in de gemeente zijn ge-
plaatst. 
Samen met Buurtbeheer de Leg-
meer zijn de petitie en de voorlopi-
ge plannen aangeboden aan de ge-
meente en CV Park Krayenhoff en er 
hebben hierover gesprekken plaats-
gevonden. Tot nu toe geeft de ge-
meente, bij monde van wethouder 
Bouma aan, vooralsnog geen geld 
beschikbaar te hebben voor uitbrei-

ding van de speelplekken. Bewo-
ners moeten maar proberen zelf al-
ternatieve geldbronnen te zoeken. 
Wat de bewoners ten zeerste ver-
baast is dat de gemeente een paar 
weken geleden in deze krant met 
trots liet weten het boekjaar 2014 af 
te sluiten met een positief resultaat 
van €500.000,-. Maar waarom zou-
den bewoners dat moeten doen ter-
wijl dat elders in de gemeente niet 
nodig was? Als voorbeeld kan ge-
noemd worden het ook recent op-
geleverde plan de Oker in de Kwa-
kel waar de kinderen in de buurt 
genieten van een grote, mooi inge-
richte speelvoorziening die bij ople-
vering van de woningen vrijwel di-
rect beschikbaar was! Helaas heb-
ben bewoners van CV Park Krayen-
hoff tot nu toe geen bericht gehad 
of zij willen meewerken/betalen aan 
uitbreiding van de speelplekken, zo-
als in de voorgelegde plannen is 
voorgesteld. Het zou CV Park Kray-

enhoff sieren, nu de woningmarkt 
weer aantrekt en zij op het terrein 
van Park Krayenhoff binnenkort 69 
nieuwe woningen opleveren, waar 
ook weer veel kleine kinderen met 
hun ouders gaan wonen en de ver-
koop van appartementen in een nog 
te bouwen complex aan de Vuurli-
nie goed verloopt, nu eindelijk ook 
te zorgen voor 2 speelplekken, waar 
de kinderen van Park Krayenhoff en 
hun ouders trots op mogen zijn!! Het 
kan toch niet zo zijn dat kinderen in 
Park Krayenhoff niet dezelfde speel-
voorzieningenhebben als kinde-
ren in andere wijken?? Wat ons ten 
zeerste verbaast is dat de gemeen-
te een paar weken geleden in deze 
krant met trots liet weten het boek-
jaar 2014 af te sluiten met een posi-
tief resultaat van 500.000,- euro.
Nu stelt diezelfde gemeente de kin-
deren van Park Krayenhoff achter bij 
de kinderen uit ander buurten met 
argument dat er geen geld zou zijn.

uitgerust, maar er zijn tegen meer-
prijs op het systeem verscheidene 
zinvolle en handige uitbreidingen en 
opties mogelijk. Die kunnen ook ge-
installeerd worden nadat de woning 
is opgeleverd. Bij Koop Lenstra kan 
men daar op verzoek een uitgebrei-
de toelichting op geven.

Luxe woningen
Fase 2 De Toekomst bestaat dit keer 
uit 4 verschillende woningtypen, 11 
van het type 2054, een ruime en die-
pe eengezinswoning van circa 133 
m2, 4 ruime twee-onder-één-kap-
woningen (type 2060), 6 gescha-
kelde twee-onder-één-kapwonin-
gen (type 2073) van maar liefst 
7,30m breedte én 1 vrijstaande vil-
la (type 2066). De tuinen zijn diep, 
waarvan de achtertuin van het ty-
pe 2054 ruim 14 meter is. Alle hui-
zen zijn op de begane grond com-
pleet uitgerust met een luxe keu-
ken, compleet kookklaar geïnstal-
leerd met 5 apparaten. De eerste 
verdieping heeft meerdere slaapka-
mers en een luxe badkamer en 2e 
toilet, waarbij het sanitair en tegel-
werk fraai is uitgevoerd. Op zolder 
is er een aparte technische ruimte 
voor de CV-ketel, mechanische ven-
tilatie en een opstelplaats voor was-
machine en eventueel een wasdro-
ger. Tevens is er de mogelijkheid om 
op zolder nog twee extra kamer te 
creeeren. Alle Smarthomes hebben 
een grote achtertuin, waardoor er 
altijd rekening is gehouden met de 
zon. De tuinen van de Smarthomes 
hebben ook ruimte voor één of twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein en 
zijn voorzien van een eigen (fietsen)
berging of garage. Er zijn ruime par-
keermogelijkheden rondom de wo-
ning. Al met al dus luxe woningen.

Betaalbaar
Maar er is meer, want de woningen 
kunnen à la carte worden gebouwd. 
Dat houdt in dat de toekomstige ko-
per/bewoner met de nieuwbouwad-
viseurs zelf de indeling van de wo-
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Piet en Nel Dubelaar 
60 jaar getrouwd
Uithoorn - Dinsdag 23 juni was het 
feest in huize Dubelaar aan het Pot-
gieterhof. Piet en Nel Dubelaar-Zet-
hof vierden daar het feit dat zij 60 
jaar met elkaar lief en leed heb-
ben gedeeld. Meer dan gemiddeld 
een half mensenleven al bij elkaar 
zijn is en blijft uniek, ook al zijn ze 
niet de enigen die dit vreugdevolle 
moment bewust mogen meemaken. 
Wat meer is: gelukkig zonder al te 
veel gezondheidsproblemen. Piet en 
Nel genieten elke dag van het mo-
ment dat ze nog altijd actief en bij 
de tijd zijn en leuke dingen kunnen 
doen waar ze belangstelling voor 
hebben. Dat zijn voornamelijk oude 
– maar wel waardevolle – voorwer-
pen uit grootmoeders tijd, waaron-
der ook antiek en porselein. Daar-
voor zoeken en snuffelen ze stad 
en land af op rommelmarkten en 
braderieën. Dat doen ze al 25 jaar 
lang, terwijl ze er zelf ook vaak een 
kraam hadden met bijzondere voor-
werpen en snuisterijen in de aan-
bieding. Het was en is nog steeds, 
hun lust en hun leven, zij het dat 
het allemaal een tandje lager gaat. 
Maar mag dat een keer op die leef-
tijd? Velen zouden er voor tekenen 
nog zo actief te zijn. Piet Dubelaar 
werd geboren op 19 november 1925 
in Haarlem; Nel Zethof zag op 8 april 
1930 in Kudelstaart het levenslicht. 
Zij zijn beiden afkomstig uit gro-
te gezinnen. Piet ontmoette Nel na 
de oorlog. Zij had een tante in Haar-
lem die een zoon had waarmee Piet 
bevriend was. Zo kwam hij op zeker 
moment Nel tegen en ze voelden di-

rect al wat voor elkaar. Maar het sa-
menzijn was er nog niet bij want Piet 
ging voor militaire dienst naar Indië 
en kwam eind 1949 begin 50 weer 
terug in Nederland. “We hebben el-
kaar in die jaren wel brieven ge-
schreven. Toen ik terug kwam ben ik 
op de fiets gesprongen en naar Ku-
delstaart gegaan. Want daar woon-
de Nel; ze was kapster geworden en 
werkte bij haar vader in de kappers-
zaak. We hebben vijf jaar verkering 
gehad en zijn vervolgens op 23 ju-
ni 1955 voor de wet getrouwd in Ku-
delstraat en op 12 juli 1955 voor de 
kerk. Voor ons is dat laatste eigenlijk 
de belangrijkste datum, maar toch 
vieren we het op de 23ste, het be-
gin van onze bruidsdagen,” vertelt 
Piet. “Ja en we trouwden op dins-
dagmiddag, want dan was de kap-
perszaak toch gesloten en hadden 
we geen omzetverlies. Zo ging dat 
in die tijd,” herinnert Nel zich nog 
goed. “We hebben eerst zeven jaar 
ingewoond in Haarlem. Een goede 
kennis van mij in Kudelstaart ging 
een autobedrijf openen in Uithoorn. 
Piet kon daar komen werken. Toen 
zijn we naar Uithoorn verhuisd en 
kregen een woning in de Kuyper-
laan. Daar hebben we vijftig jaar ge-
woond. Hier wonen we nu alweer 
viereneenhalf jaar,” vervolgt Nel. Uit 
het huwelijk zijn vier kinderen gebo-
ren, drie dochters en een zoon. In-
middels zijn er negen kleinkinderen.

“Vervelen doen we ons niet”
Jan heeft hard gewerkt in zijn leven 
bij verscheidene bedrijven, waar-

onder een fabriek die handschoe-
nen produceerde, bij drukkerij De 
Spaarnestad, Autobedrijf Maas 
(VW), Leonard Lang (Fiat) en ten-
slotte de Cindu waar hij met pen-
sioen ging. Nel was kapster, maar 
hield meer van ‘de handel’ en volg-
de daarvoor een cursus. Dat kwam 
haar goed van pas bij hun ultie-
me hobby om maandelijks rommel-
markten voornamelijk in het wes-
ten en midden van het land af te 
lopen, er zelf een kraam te heb-
ben en spullen in- en te verkopen. 
“Dat doen we nog steeds met heel 
veel passie en plezier, maar wel wat 
minder dan vroeger. Je leeftijd gaat 
ook een beetje meespelen, maar we 
blijven actief, in beweging en on-
der de mensen. Vervelen doen we 
ons niet En als we wat leuks heb-
ben en we zien er brood in, dan zet 
onze schoonzoon dat voor ons soms 
ook op Marktplaats. We zijn het dan 
vaak in een ommezien kwijt. Men-
sen vinden het kennelijk leuk wat 
we vinden en doorschuiven,” laat 
Nel met de nodige humor weten. 
Maar er zijn meer liefhebberijen: 
Piet zingt al 45 jaar bij het kerkkoor 
in de RK Burght kerk en Nel speelt 
al 50 jaar toneel bij Maskerade.

Burgemeester Dagmar Oudshoorn 
kwam het bruidspaar persoon-
lijk feliciteren, maar had door om-
standigheden haar ambtsketen niet 
kunnen meenemen, Wel het ca-
deautje voor het bruidspaar, na-
melijk een ingelijste fraaie pente-
kening van Uithoorn aan de Am-
stel. Dat viel bijzonder in de smaak 
bij het echtpaar dat toch al zo ge-
charmeerd is van deze attributen. 
Hen viel ook een mooi bloemstuk-
je van de gemeente ten deel en er 
was de traditionele felicitatie van de 
Koning. De altijd goedlachse en ge-
zellig pratende burgemeester bleek 
toevallig liefhebber te zijn van spe-
cifieke porseleinen voorwerpen van 
Platteel uit Gouda die zij verzamelt. 
Nou, dat kon niet meer stuk in die 
ambiance... 

Zaterdag 27 juni tenslotte werd er 
in Nieuwveen een feestje gegeven 
voor familie en vrienden om deze 
diamanten bruiloft te vieren. De re-
dactie van deze krant knoopt haar 
felicitaties daar graag aan vast en 
wenst het bruidspaar nog vele ja-
ren in goede gezondheid en veel 
plezier in hun activiteiten toe. Mis-
schien zit het briljante huwelijk er 
dan ook nog wel in…Alhoewel, het 
is al briljant om samen zover te ko-
men, toch?

Ergste leed geleden voor 
AVIA Tankstation
Uithoorn - De ergste omzetder-
ving voor het AVIA tankstation aan 
de Heijermanslaan lijkt achter de 
rug nu de renovatie en nieuwbouw 
van het winkelcentrum aan de ach-
terkant op details na voltooid is. 
De gemeente heeft in de Heijer-
manslaan de riolering vernieuwd 
en is nog bezig met de herinrich-
ting van de openbare ruimte en de 
bestrating. Driekwart jaar heeft het 
AVIA tankstation veel last gehad 
van de verbouwing van het winkel-
centrum, want het benzinestation 
ligt er pal achter. Op de keper be-
schouwd maakt het ook een beetje 
deel ervan uit. Vanwege de renova-
tie en de nieuwbouw van met name 
de Jumbo super op de plaats waar 
vroeger de Rabobank en de Trek-
pleister waren gevestigd, werd het 
bouwterrein afgeschermd met een 
hek. Daardoor was de Heijerman-
slaan vaak afgesloten voor het ver-
keer. Wie naar het tankstation wil-
de om te tanken of zijn auto te la-
ten wassen, moest omrijden via de 
Arthur van Schendellaan en Ach-
terberglaan. Dat scheelde veel pas-
santen. Tot overmaat van ramp werd 
vervolgens ook nog de weg voor de 
deur opgebroken wegens het aan-
leggen van een nieuwe riolering. 
Maar ook dat is nu goeddeels verle-

den tijd. Klanten en passanten kun-
nen nu ook vanaf de Wiegerbruin-
laan weer goed bij het tankstation 
komen.

Trouwe klanten
Benzinestationmanager John Uijt-
tenboogaard is blij dat het nu bijna 
allemaal voorbij is en hoopt en pas-
sant ook te profiteren van bezoe-
kers die hun auto op het parkeer-
dek boven de Jumbo super parke-
ren. De helling ligt schuin tegenover 
zijn benzinestation. “De eerste vijf-
tig bezoekers die afgelopen woens-
dag boven op het parkeerdek hun 
auto stalden, kregen een waskaart-
je ter waarde van 10 euro uitgereikt. 
Daarmee kunnen ze bij ons tot en 
met december hun auto laten was-
sen. Dat was een gezamenlijke ac-
tie met de winkeliersvereniging van 
het winkelcentrum. Daar kunnen we 
goed mee overweg. Al met al geeft 
dat ook weer traffic en met waar-
schijnlijk voor ons nieuwe klanten,” 
aldus John die opgelucht zegt te zijn 
nu het allemaal weer wat gaat lo-
pen. “We hebben onder zware druk 
gestaan of we het gezien de situa-
tie wel zouden redden. Het zat alle-
maal ook nog tegen met de vervan-
ging van de riolering. Die verzakte 
en toen werd besloten het te onder-

heien. Vandaar dat men wat achter 
loopt met de nieuwe bestrating. De 
planning is dat deze week de bestra-
ting er weer helemaal in ligt. Door-
dat de straat opgebroken was werd 
het hier steeds stiller en er was al 
weinig aanloop. Wij hebben het ge-
red dankzij onze vaste trouwe klan-
ten die zeiden dat ze gewoon ble-
ven komen ondanks dat ze moes-
ten omrijden. Daar willen wij hen 
langs deze weg hartelijk voor be-
danken. Maar nu er ook meer ver-
keer door de Heijermanslaan rijdt, 
krijgen we het langzamerhand ook 
weer wat drukker. Het begint weer te 
leven. We hebben niet alleen brand-
stof, maar ook een leuke shop met 
verschillende aanbiedingen, tabaks-
waren en een functionele wasstraat. 
Daarnaast zijn we erg klantvrien-
delijk en hebben het begrip service 
hoog in het vaandel staan. Kort-
om, u kunt weer fatsoenlijk bij ons 
langs komen. We zijn tot acht uur ’s 
avonds open.” Het AVIA tankstati-
on had ter gelegenheid van de inge-
bruikname van het parkeerdek en de 
opening van de nieuwe Jumbo een 
openingsknaller waarbij tot en met 
30 juni 15 cent korting op een liter 
brandstof werd gegeven. John over-
weegt de actie nog een week voort 
te zetten als de actie een succes is.

Nieuwe Jumbo super aanwinst 
voor winkelcentrum
Uithoorn - De nieuwe Jumbo su-
permarkt in winkelcentrum Zijdel-
waard die op woensdag 24 juni zijn 
deuren opende, is zonder meer een 
aanwinst voor winkelcentrum Zij-
delwaardplein. De grote super trok 
tijdens de opening veel belangstel-
ling. Rond 9 uur stonden er naar 
schatting 200 belangstellende klan-
ten voor de ‘poort’ aan de Zijdelrij, 
die inmiddels goeddeels overdekt is. 
Vooraf aan de officiële opening werd 
een kort welkomstwoord gericht 
aan het personeel door transitie-
manager Adrie van der Sluis, direc-
teur Formule en Innovatie van Jum-
bo Supermarkten, Colette Clooster-
man-van Eerd en de nieuwe eige-
naar van deze Jumbo vestiging, Pe-
ter de Jong. Vervolgens werd buiten 
in de passage vlak voor de ingang 
de traditionele druk op de knop ge-
geven waarna de toegang werd vrij-
gegeven voor de vele klanten die 
letterlijk naar binnen stroomden. 
Daar kregen zij ter gelegenheid van 
de opening allemaal een bos gele 
gerbera’s en bij minimale besteding 
van 25 euro aan boodschappen gra-
tis een appeltaart. Zoals het er nu al 
naar uitziet zal deze ‘super Jumbo’ 
met 1.500 vierkante meter winkel-
oppervlak en 495 meter ruimte voor 
magazijn en kantoren ruimschoots 
in de behoefte voorzien. 

Volgende uitdaging
In zijn openingswoord riep Peter de 
Jong zijn medewerkers op er samen 
wat te gaan maken. Hij zei trots te 
zijn op iedereen die heeft bijgedra-

gen aan de snelle en efficiënte in-
richting van de winkel. Het is nu nog 
even ‘fine tunen’ (in detail afwerken) 
om er daarna in augustus vol tegen-
aan te gaan om van deze Jumbo een 
winkel te maken waar klanten graag 
naartoe willen. Iets waaraan De 
Jong geen moment twijfelt. Hij stel-
de ook zijn nieuwe filiaalchef voor, 
Martijn van der Kamp, die hij heel 
veel succes toewenste met alle win-
kelactiviteiten en acties die er onge-
twijfeld zullen komen. Peter de Jong 
is van meet af aan ondernemer in de 
detailhandel geweest. Hij begon als 
‘melkboer’ met een winkel in Oegst-
geest waar hij ook geboren en geto-
gen is. Samen met zijn vrouw Belin-
da deed hij dat zo goed, dat eni-
ge tijd later de winkel werd verruild 
voor een supermarkt, ook een Jum-
bo die nog altijd floreert. Er kwam 
zelfs nog een super bij in Leider-
dorp, een C1000. Na 13 jaar moest 
die door omstandigheden worden 
opgeheven. “Wij zochten dus naar 
een volgende uitdaging in de we-
reld van de supermarkt. Omdat we 
nog een Jumbo super hebben zijn 
we eens te rade gegaan bij de or-
ganisatie omdat dit branchemerk 
ons goed bevalt. Daar vertelde men 
ons dat de huidige C1000 hier over-
ging naar Jumbo en omdat we de-
ze locatie direct top vonden hebben 
we de winkel meteen aangekocht. 
Dit is nu dus onze tweede Jumbo 
die wij als franchiser in beheer heb-
ben. We hebben daarbij een groot 
deel van het personeel van de ou-
de C1000 overgenomen en dat con-

tingent aangevuld met nieuwe me-
dewerkers. Op dit moment hebben 
we hier in totaal ongeveer honderd 
mensen in dienst,” vertelt Peter. Hij 
geeft aan dat dit een Jumbo super is 
die volgens de laatste stand van za-
ken en moderne technieken is inge-
richt. De super voldoet aan de eisen 
zoals de consument die vandaag de 
dag graag ziet en wil ervaren.

Goedkoopste super
De winkel munt uit door veel verse 
producten die ter plaatse ambach-
telijk worden verwerkt en aangebo-
den. De klant kan daarbij zelf sa-
menstellingen en hoeveelheden uit 
het assortiment bepalen, afwegen 
en inpakken. Er is ook een ‘pick & 
mix’, waarbij men zelf varianten uit 
de productgroepen kan kiezen en 
daarbij tevens profiteert van (ge-
combineerde) aanbiedingsprijzen. 
Tevens is er een compleet versei-
land, de trots van de winkel zoals 
Peter dat noemt, met tapas, vlees-
waren, salades en allerlei soorten 
kaas. Er is een grill waar in eigen be-
heer vlees wordt gegrilld, een afde-
ling waar dagverse maaltijden wor-
den bereid, enzovoort. Daarnaast is 
er een zeer uitgebreid assortiment 
bijkomende andere producten en 
artikelen. De nieuwe Jumbo pre-
tendeert bovendien de goedkoopste 
super te zijn in Uithoorn. Peter: “Bij 
deze Jumbo is ook een zelfscansy-
steem ingevoerd waarbij men alle 
boodschappen zelf kan inscannen 
en die via pin kan afrekenen. Daar-
naast hebben we een afhaalpunt 
voor de e-commerce. Klanten kun-
nen via internet hun boodschap-
pen bestellen en hier ophalen bij 
het pick-up point. Onze openingstij-
den zijn ook ruim: maandag tot en 
met woensdag van 08.00 tot 20.00 
uur, donderdag en vrijdag van 08.00 
tot 21.00 uur, zaterdag van 08.00 tot 
20.00 uur en op zondag van 12.00 
tot 19.00 uur. Als je ziet wat we heb-
ben en wat wij onze klanten kunnen 
bieden is het geen wonder dat wij 
met elkaar graag de uitdaging aan-
gaan om er letterlijk een super Jum-
bo van te maken. We houden van 
faire concurrentie en dat past ook 
in het beeld wat we willen uitstra-
len. Boven op ons dak is er een ruim 
parkeerdek met 118 parkeerplaat-
sen. Achter, naast de tweede ingang 

aan de Heijermanslaan, is nog een 
overdekte parkeervoorziening voor 
een flink aantal auto’s, scooters en 
fietsen. Handig voor hen die naar 
het pick-up point komen om hun 
boodschappen af te halen. Kortom, 
ook bouwkundig gezien mag onze 
super er zijn.”

Mirakel
De nieuwe Jumbo is al weer de 561e 
op rij die geopend is in Nederland 
en er schijnt voorlopig geen eind 
aan te komen. Afgelopen weekend 
waren er ter gelegenheid van de 
opening feestelijke acties en activi-
teiten. De super staat op de plaats 
waar vroeger de Rabobank en de 
Trekpleister waren gevestigd en het 
voormalige parkeerterrein binnen 
de bebouwing. Hoewel rondom nog 
niet in detail klaar, ziet het zojuist 
gereed gekomen deel van het win-
kelcentrum er al fantastisch uit. Het 
is overigens een mirakel te noemen 
dat in tijd van een half jaar de win-
kelruimte zo snel maar ook zo de-
gelijk is opgetrokken. Wat dat be-
treft hebben bouwer Dura Vermeer 
en de onderaannemers goed en de-
gelijk werk geleverd waarbij de op-
leveringsdatum bij de verscheidene 
delen ook vaak gehaald is. Project-
directeur Jan Modderaar met zijn 
staf verdient dan ook een compli-
ment. Hij krijgt dat ook van de win-
keliers toebedeeld. Regels zijn re-
gels en afspraak is afspraak is zijn 
motto. Zo ziet men dat graag ook 
al hapert het hier en daar wel eens. 

Maar dat komt bij elk project voor. 
Het blijft mensenwerk. Het winkel-
centrum ondergaat nog altijd een 
verbouwing zonder dat klanten daar 
heel veel last van ondervinden, ook 
al stak het parkeerprobleem nog-
al eens de kop op. Maar nu is het 
parkeerdek open, te bereiken vanaf 
de Heijermanslaan, waar men gra-
tis kan parkeren. Alle winkels zijn en 
blijven gewoon open en goed toe-
gankelijk voor de consument. Aan 
de voorkant van het winkelcentrum, 
tegenover het parkeerterrein, wordt 
nog volop gebouwd, maar ook daar 
zal binnenkort na oplevering van al-
wéér een stukje wel een opening 
plaatsvinden van winkels die al ja-

renlang bekendheid genieten op 
het Zijdelwaardplein. 

Daaronder ook de Volendammer 
Zeevishandel die nu nog met een 
kiosk op het plein voor deur staat. 
Komende week gaat de laatste fase 
van de verbouwing van start aan de 
Zijdelrij. Rondom het winkelcentrum 
is de gemeente bezig met het aan-
passen en inrichten van de openba-
re ruimte, bestrating en groenvoor-
ziening. Als alles volgens plan ver-
loopt moet de verbouwing van win-
kelcentrum Zijdelwaard op 15 no-
vember van dit jaar zijn afgerond en 
is alle overlast, voor zover die werd 
ervaren, verleden tijd.

Jumbovestiging eigenaar Peter de Jong.



100 Koppig projectkoor 
Bibliopera in Uithoorn van start
Uithoorn - Op dinsdagavond 23 
juni was de eerste repetitie voor 
het muziektheaterspektakel op het 
weekend van 3 en 4 oktober in Uit-
hoorn. De Hoeksteen, het unie-
ke Rietveldmonument, vormt dan 
het lichtende decor voor een open-
luchtvoorstelling op het water met 
veel muziek, zang, dans en theater. 
Op dinsdag 30 juni was de tweede 
kans voor nieuwe talenten die wil-
den komen kennismaken. Tot 18 
augustus blijft het nog mogelijk om 
aan te melden. Vooral voor man-
nen is er nog ruim plaats in het koor 

van Ferdinand Beuse. Onder de ti-
tel “Het geheim van De Hoeksteen” 
wordt voornamenlijk met amateurs 
een voorstelling gemaakt met over 
leven en werken van Gerrit Rietveld, 
de wereldberoemde architect die bij 
toeval in Uithoorn terechtkwam om 
daar een kerk te bouwen, 50 jaar 
geleden. 

De regie is in handen van Toine 
Paauwe die met teksten van Mar-
cel Sneijder een bijzonder muziek-
theaterstuk heeft ontworpen. Ferdi-
nand tekent voor de muzikale invul-

ling, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van bekende opera melodieën. De 
repetities van het projectkoor wor-
den gehouden bij dans- en party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg in Uithoorn, aanvang 20 uur. 
Vanaf zaterdag 4 juli krijgen de zan-
gers die deelnemen aan het project 
de beschikking over het ‘Bibliopera-
liedboek’ en de CD met ingezongen 
partijen. Het project gaat na de zo-
mervakantie op 18 augustus defini-
tief van start. Voor vragen, aanmel-
dingen of meer informatie: www.
hoeksteen50jaar.nl.

Donderdag 2 juli start de 
Mega Make-up 3-daagse
Mijdrecht - Het bruist van zomer-
se bedrijvigheid achter de voor-
deur van Genieweg nummer 8 in 
Mijdrecht. Daar wordt namelijk de 
Mega Make-up 3-daagse voorbe-
reid! Van 2 t/m 4 juli staat wat Pé-
rine Heerooms betreft de hele Ron-
de Venen in het teken van de mine-
rale make-up van Youngblood. Péri-
ne is eigenaresse van Instituut Pé-
rine, Total Skinimprovement & Ad-
vice. Een instituut gespecialiseerd 
in huidverbetering en –verzorging, 
acne en anti-aging. De visie van 
het bedrijf is gestoeld op de zoge-
heten beauty-triangle: insidebeauty, 
zenbeauty en outsidebeauty. Make-
up valt duidelijk in de laatste cate-
gorie, maar het resultaat gaat hand 
in hand met de zorg voor zowel de 
zen- als insidebeauty. Met het ont-
breken van een parfumeriezaak in 
de Ronde Venen werd een goede, 
professionele make-up gemist in de 
regio. Secuur als Périne is heeft ze 
na een uiterste zorgvuldige selectie, 

ontdekt dat het merk Youngblood 
volledig tegemoet komt aan de vi-
sie van het instituut. Youngblood is 
ontwikkeld als make-up die de huid 
op een natuurlijke manier dekt. Na-
tuurlijke, zuivere mineralen en pig-
menten zonder conserveermidde-
len hebben een verzachtende wer-
king op een gevoelige of beschadig-
de huid. Daarom werkt Youngblood 
alleen met de hoogste kwaliteit mi-
neralen. Dat zorgt er bovendien voor 
dat de make-up er natuurlijk uitziet 
en gemakkelijk aangebracht kan 
worden. Tijdens de Mega Make-
up 3 daagse kan iedereen binnen-
lopen, kijken, proberen en vragen 
stellen over de Youngblood make-
up. Elk dag zijn er spectaculaire 
aanbiedingen zoals gratis produc-
ten en het winnen van gratis zomer-
behandelingen door een envelop te 
trekken van de Tombula. Natuurlijk 
kunt u ook terecht voor persoon-
lijk advies en make-up tips. Om ze-
ker te zijn van een plekje adviseren 

Regio - Nog een paar nachtjes en 
dan is het eindelijk weer zover: Vo-
gelvrij Festival 2015! Het Fort bij Uit-
hoorn te Amstelhoek wordt weer 
omgetoverd tot een spectaculair 
festivalterrein met dit jaar voor het 
eerst twee stages! 12 uur lang vind 
je op de Beatbird stage en de Ra-
veraaf stage de crème-de-la-crème 
op het gebied van EDM, house, 
deephouse, minimal en techno. Met 
fantastisch weer en opnieuw een 
record aantal bezoekers belooft het 
een te gekke dag te worden!

Internationale en nationale topar-
tiesten maken hun opwachting bij 
het Fort bij Uithoorn te Amstelhoek. 
Bij de Beatbird stage kun je in de 
openlucht genieten van de vetste 
EDM en house muziek. Bij de com-
pleet met circustent omgedoop-
te Raveraaf stage komen de lief-
hebbers van minimal, deephouse 
en techno helemaal aan hun trek-
ken. Verspreid over de twee stages 
vind je in totaal maar liefst 18 arties-
ten waaronder househelden Benny 
Rodrigues, La Fuente en Kenneth 
G en technobazen Secret Cinema, 
Man With No Shadow en Luuk van 
Dijk. Voeg daar de acts van DJ Jean 

& Kris Kross Amsterdam aan toe en 
het kan niet anders dan helemaal 
los gaan!
Het festivalterrein is dit jaar hele-
maal opnieuw ingericht. Naast de 
uitbreiding door de toevoeging van 
een extra stage, wil de organisatie 
dit jaar ook meer bieden op het ge-
bied van licht/geluid en beleving. 
Het Vogelvrij Festival is daarvoor 
een samenwerking aangegaan met 
een nieuw productiebedrijf, Ener-
gy Productions. Het productiebe-
drijf verzorgt onder andere de podia 
op grote festivals als Extrema Out-
door en Zomerkriebels Festival en 
zal dit jaar ook de Beatbird en Ra-
veraaf Stage voorzien. De organi-
satie heeft nog meer verrassingen 
in petto, maar houdt die geheim tot 
het festival zelf.

Festival
De weersvooruitzichten voor het 
festival zijn fantastisch. Het wordt 
zonniger en warmer dan ooit! Van-
wege de verwachte hitte heeft de 
organisatie gezorgd voor verschil-
lende koelmogelijkheden. Er wor-
den gratis waterflesjes uitgedeeld 
tot 19.00 uur en met zwembaden, 
waterpistolen en sproeiers wordt 

het Vogelvrije waterpret! Zoek je de 
verkoeling in de schaduw dan kan 
je terecht in de Circustent of on-
der de parasols. Mocht er toch een 
verdwaald drupje regen vallen, dan 
sta je hier ook droog. Er zijn kluis-
jes aanwezig om je spullen veilig in 
op te bergen zodat deze niet vogel-
vrij zijn. De laatste Late beslisser tic-
kets zijn in de voorverkoop nu ver-
krijgbaar voor €22,- via www.vogel-
vrij-festival.nl, onze Facebook pagi-
na of Primera. Zorg dat je er snel bij 
bent, want 90% van de tickets is in-
middels verkocht. Mochten er nog 
kaarten over zijn, dan worden deze 
aan de deur verkocht. De vliegtijd 
is 4 juli van 14.00 tot 02.00 hiermee 
is Vogelvrij Festival het enige festi-
val in Nederland wat tot twee uur ’s 
nachts duurt! Het festival is per auto 
(gratis parkeren), fiets en openbaar 
vervoer goed te bereiken. Na afloop 
rijden er pendelbussen richting Uit-
hoorn busstation. Check onze web-
site www.vogelvrij-festival.nl en volg 
ons via Facebook, Twitter en Insta-
gram voor het laatste nieuws en al-
le festivalinfo. Plaats tijdens het fes-
tival ook je vogelvrije foto’s op Insta-
gram (tag: vogelvrij2015) en maak 
kans op leuke prijzen!

Aanstaande zaterdag Vogelvrij Festival

Regio - Op vrijdag 26 juni waren de 
peuters van Hummeloord uitgenodigd 
om mee te gaan de jungle in. Buiten 
was een jungle nagebootst met alle-
maal leuke spelletjes zoals kruipen 
door een slangenkuil, in het zand jun-
gledieren zoeken, en nog veel meer. 
Binnen kon er geknutselt worden en 
er kon een jungle cake versierd wor-
den. Ook werd er voor alle peuters 
een jungledier gemaakt van ballonnen 
door Ballonpret. De peuters kregen na 
afloop van deze feestelijke ochtend 
een klein presentje mee naar huis.

Peuters gingen 
‘de jungle’ in

wij u voor het persoonlijke make-
up advies een afspraak te maken, 
zodat de specialist de tijd voor u 
heeft om te laten zien wat Young-
blood make-up voor u kan beteke-
nen. MEGA MAKE-UP 3 DAAGSE. 
Donderdag 2 juli t/m zaterdag 4 juli 
a.s. Lees meer op www.perine.nl en 
bel of mail voor het reserveren van 
een afspraak. Vol = vol! Instituut Pé-
rine is te vinden op de Genieweg 8 
te Mijdrecht. Tel. 0297-273121 en via 
de mail info@perine.nl

13 SEPTEMBER 2015

schrijf je in: www.11MONUMENTENTOUR.NL
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TOUR DE FRANCE BIJLAGETOUR DE FRANCE BIJLAGETOUR DE FRANCE BIJLAGETOUR DE FRANCE BIJLAGE
met een Nederlands tintje

In deze bijlage: • rittenschema • deelnemers • interviews met: UWTC voorzitter Gerard van Veen • de 
jongste profwielrenner van Nederland Andre Looij uit Wilnis • groot Tour de France fan Kees Kroon en nog 
veel meer • en natuurlijk de prijsvraag en puzzel waarmee u weer mooie prijzen kunt winnen.

Klik hier voor het 2e katern

http://www.meerbode.nl/news_uh/news_uh_wk27_katern2_2015.pdf

	27_ED2+3_PAG05
	27_ED2+3_PAG07
	27_ED2+3_PAG09
	27_ED2+3_PAG10
	27_ED2+3_PAG11
	27_ED2+3_PAG13
	27_ED2+3_PAG15
	27_ED2+3_PAG17
	27_ED2+3_PAG20



