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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

HARTELUST B.V.

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

Provincie legt dwangsommen op

“Amsteldijk Beheer bv toont
onvoldoende veiligheidsbesef”
Uithoorn - BRZO -bedrijf Amsteldijk Beheer bv te Uithoorn moet van
de provincie Noord-Holland de veiligheid beter in acht nemen. Een
meerdaagse inspectie door provincie, Brandweer en de inspectie SZW
(voorheen Arbeidsinspectie) toont
aan dat het veiligheidsbesef van het
bedrijf onder de maat is. Ook in de
dagelijkse werkzaamheden moet
de veiligheid centraal staan. Elke
maand moet Amsteldijk aan de provincie rapporteren over de voortgang. Bij onvoldoende verbetering
volgen direct dwangsommen, die in
totaal kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.
Milieugedeputeerde Talsma heeft
deze waarschuwing maandag tijdens een spoedoverleg gegeven
aan de directie van het bedrijf. De
gedeputeerde noemt een harde
aanpak onontkoombaar. “We hebben bij Amsteldijk al een paar keer
moeten ingrijpen bij incidenten en
hebben het bedrijf onder verscherpt
toezicht gesteld. Het bedrijf antici-

peert nog steeds onvoldoende op
veiligheidsrisico’s. De maat is vol.
Voor ons en de andere betrokken
overheden staat de veiligheid voorop, van omwonenden en omliggende bedrijven in Uithoorn en de
werknemers van Amsteldijk.”
Meerdaagse inspectie
Tijdens een meerdaagse BRZO-inspectie in mei werd een aantal acute situaties gesignaleerd waarbij bijvoorbeeld een grote tankput op het
terrein bleek te beschikken over onvoldoende capaciteit, wat adequaat
optreden bij calamiteiten bemoeilijkt. Deze acute situaties zijn toen,
onder dreiging van dwangsommen,
direct weggenomen. De inspectie
bracht daarnaast vooral overtredingen aan het licht die duiden op te
weinig veiligheidsbesef bij het bedrijf. Het bedrijf beschikt bijvoorbeeld over onvoldoende visie en beleid op veiligheidsgebied en veiligheidsrisico’s worden niet proactief
genoeg onderzocht. Verder bleek

dat incidenten onvoldoende onderzocht worden, waardoor het bedrijf ook hier te weinig verbeteringen doorvoert om incidenten in de
toekomst te voorkomen. De provincie dwingt het bedrijf om hier direct
mee aan de slag te gaan en de nodige onderzoeken uit te voeren. Als
uit deze onderzoeken acute situaties voortkomen, dan treedt de provincie direct handhavend op. Daarnaast zijn er twijfels aan het vermogen van de bedrijfsbrandweer om
bij incidenten adequaat op te treden in afwachting van de komst van
de overheidsbrandweer.
Meer informatie
Direct omwonenden en omliggende bedrijven zijn door de provincie
op de hoogte gesteld. Voor meer informatie en vragen kunnen burgers
en bedrijven terecht bij het servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie NoordHolland op 0800-9986734 (gratis) of
op www.noord-holland.nl.

Miele specialist

Eigen technische dienst

tank en win
een unieke
E-Ka*
maak kans
op een
11-tal
Ford
Ka’s

Wethouder Verheijen in gesprek met enkele ondernemers.

Ondernemers willen
Ondernemersfonds
Uithoorn/De Kwakel - Vorige
week woensdag 4 juli had de Stichting Uithoorn in Bedrijf een informatiebijeenkomst georganiseerd in
de Thamerkerk over het initiatief om
een Ondernemersfonds op te richten.
Ongeveer 50 ondernemers waren
ondanks het prachtige weer daarbij
aanwezig. Ook het College en diverse leden van de Gemeenteraad waren aanwezig. De ondernemers willen dat de gemeente een opslag op

de OZB op niet-woningen gaat incasseren voor het Ondernemersfonds. Een van de redenen is dat er
dan geen ‘freeriders’ meer zijn voor
projecten die gezamenlijk opgepakt
worden. Of de gemeenteraad hiermee akkoord gaat zal in september,
na de zomervakantie, blijken. Elke
ondernemer in Uithoorn en De Kwakel krijgt begin augustus de nodige
informatie in de bus van de Stichting Uithoorn in Bedrijf over het initiatief Ondernemersfonds Uithoorn.

*kans op een Ford Ka Limited bij
iedere tankbeurt (min. 25 ltr)

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Rectificatie

Seniorenfeest Amstelplein groot succes ADVERTEREN? Busstation op 19 september
IN DE
feestelijk geopend

Uithoorn - Op het bewonersoverleg van Buurtbeheer Meerwijk was
een vaak gehoorde opmerking dat
er nooit eens iets speciaal voor de
senioren werd georganiseerd. Voor
de jeugd is er The Mix, voor ons is
er niks was de klacht van vele ou-

deren. Dat kon Buurtbeheer niet op
zich laten zitten, en in nauw overleg met de stichting Vita (welzijn en
advies) werd besloten hier iets aan
te doen. Aangezien er vanwege de
rolstoelvierdaagse op 5 juli toch al
een tent op het Amstelplein was

Culinair Uithoorn schenkt 17.000
euro aan Stichting Jeugdfonds
Uithoorn - Zaterdag 16 juni heeft
Uithoorn de 1e editie van Culinair
Uithoorn aan de Amstel beleefd.
Mede dankzij het mooie weer was
het een enorm succes.
Uiteraard was het mooie weer niet
het enige dat dit evenement tot een
succes maakte. De prachtige locatie, de goede voorbereiding, de
talloze vrijwilligers en de heerlijke gerechten waren natuurlijk onontbeerlijk. Ook financieel was het
evenement succesvol. Het bestuur

van Stichting Jeugdfonds Uithoorn/
De Kwakel was dan ook zeer verguld met de overhandiging van een
cheque met het enorme bedrag van
17.000,- euro dat zij van de organisatie van Culinair Uithoorn aan de
Amstel ontvingen. De organisatie
was in handen van Lions Club Uithoorn. Zij kijken terug op een geslaagd evenement. In juni 2013 zal
er wederom een Culinair Uithoorn
aan de Amstel georganiseerd worden voor het goede doel.

geregeld werd al snel het idee geboren hier ’s middags een gezellige middag voor de senioren te organiseren met zang, bingo, hapjes en drankjes. Zo’n 60 personen
hadden zich aangemeld en hebben,
zoals ze zelf zeggen, een fantastische middag gehad. Er was muziek,
er werden vele liedjes uit de oude doos live gezongen door Ria en
Trees (die al snel de Meerwijk Vocals werden genoemd) en Vita verzorgde een uitstekende bingo met
vele leuke prijzen. De hiernaast geplaatste foto geeft een goed beeld
van de ontspannen sfeer waarin alles zich afspeelde. En dat alles op een zonovergoten mooie julidag! Heel veel dank gaat uit naar
winkeliers van het Amstelplein die
– vaak belangeloos - meewerkten
aan hapjes, drankjes en bloemen
(en niet te vergeten het Theehuis
waar de toiletten gebruikt mochten
worden). Ook degenen die prijzen
voor de bingo ter beschikking stelden worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt. De mening van vrijwel
iedereen: volgend jaar weer!

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

Foutje...
naam vergeten!
De Kwakel – Vorige week heeft u
in de Nieuwe Meerbode een hele pagina met mooie foto’s kunnen
bewonderen van de Kwakelse braderie. Deze foto’s zijn gemaakt door
Annemarieke Verheij uit De Kwakel.
Helaas zijn wij vergeten haar naam
erbij te vermelden. Bij dezen.

Uithoorn - In deze krant werd afgelopen week onder andere melding gemaakt dat het busstation
aan het Cort van der Lindenplein op
dit moment een grote renovatie ondergaat.
Dat is onveranderd een feit. Helaas
is er een misvatting in de definitieve
en feestelijk geplande opleveringsdatum geslopen. In het bewuste artikel werd aangegeven dat op 19 juli
de werkzaamheden zullen zijn afgerond en dat het busstation dan ook
officieel wordt geopend. Dat is niet
juist en zou voor de nodige verwarring kunnen zorgen, zo laat de gemeente ons weten. Op die datum
zijn verschillende onderdelen weliswaar afgerond, zoals de fietsenstalling, de basiselementen van de
overkapping en de bestrating zodat normaal gebruik door fietsers
en het openbaar vervoer mogelijk
is en blijft. Vervolgens worden vóór
en na 19 juli echter nog de volgende

voorbereidingen, werkzaamheden
en detaillering uitgevoerd. Daaronder het afmonteren van de staalconstructie droogloop, het aanbrengen van glaspanelen en de PV-installatie (zonnecellen), de plaatsing
van abri’s en de dynamische reisinformatie panelen (DRIS-panelen en
overzichtsdisplay). Voorts komt er
een OV-oplaadpunt, wordt de openbare verlichting nog aangepast en
een deel van de beplanting die niet
is aangeslagen, vervangen. Tenslotte wordt het hele terrein nog opgeschoond. Al deze werkzaamheden zullen in fasen worden uitgevoerd tot medio september, waarna
het plan is het vernieuwde busstation door de gemeente en Stadsregio
Amsterdam op 19 september officieel en feestelijk in gebruik te stellen. Gedurende die periode blijft het
busstation voor bussen en reizigers
voor zover mogelijk normaal in gebruik.

Ondanks hevige buien
een mooi feest!
Uithoorn - Afgelopen zondag 8
juli organiseerden Stichting Jongeren Uithoorn en het Jongerenwerk van Stichting Cardanus in samenwerking met het buurtbeheer
van Meerwijk een openingsevenement op de skatebaan. Wethouder Ria Zijlstra opende de nieuwe
skatebaan en wenste iedereen in
de stromende regen een fijne dag
toe. Ondanks de slechte weersomstandigheden zijn er toch zo’n 200
bezoekers geweest. De organisatie spreekt van een succes. Er wa-

ren optredens van DJ’s Robihno en
Mad-shiffer. De bands Colorful Novelty en Draw The parade zorgden
voor de juiste stemming ondanks
dat de regen maar bleef vallen. Helaas waren de competities minder
groot dan verwacht, een groot deel
van het programma moest worden
geannuleerd vanwege het weer. Het
skatepark heeft in ieder geval bewezen dat het beschikt over een
goed afwateringssysteem. Volgend
jaar weer zo’n mooi feest, maar dan
met mooi weer!
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
stankoverlast Amsteldijk
Beheer bv
Op 5 juli was er een stroomstoring bij
Amsteldijk Beheer bv, hierbij is een
deel van het productieproces stil komen te liggen. Bij het weer opstarten
van de productie is er teerlucht vrijgekomen. Dit veroorzaakte buiten
het bedrijf de nodige overlast. Amsteldijk Beheer bv besloot hierop direct het gehele productieproces stil
te leggen. Brandweer AmsterdamAmstelland, de inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) en de provincie Noord-Holland waren snel ter
plaatse. Er werd door metingen vastgesteld dat er buiten het bedrijf geen
gevaarlijke stoffen waren gekomen.
Amsteldijk Beheer moest een plan
opstellen hoe de installaties veilig en stankvrij weer opgestart konden worden. Dit plan is voorgelegd

aan de provincie, de brandweer en
de inspectie SZW. Deze gezamenlijke overheden hebben het bedrijf toestemming gegeven om eerst installatieonderdelen schoon te maken, zodat in een later stadium beoordeeld
kan worden of de productieprocessen weer in gebruik genomen kunnen worden.
Bij controle bleek dat Amsteldijk Beheer op zondag 8 juli volgens het
goedgekeurde plan met schoonmaakwerkzaamheden is gestart.
De gezamenlijke overheden blijven
de werkzaamheden bij Amsteldijk
nauwgezet volgen.
Voor vragen of klachten kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedesk van de provincie NoordHolland op 0800-9986734 (gratis).

teer moet uit de weg
Wethouder Ria Zijlstra heeft namens
de gemeente Uithoorn de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (Code MVW) ondertekend. Deze richtlijn
ziet erop toe dat teer definitief uit de
Nederlandse asfaltketen wordt verwijderd.
Door de ondertekening van de code werkt ook de gemeente Uithoorn
mee aan het behalen van deze doelstelling. De gemeente Uithoorn is
hiermee de negenentwintigste gemeente in Nederland die de Code MVW ondertekent. Onder andere Amsterdam, Woerden en Roosendaal en ook Rijkswaterstaat en de
provincie Zuid-Holland zijn Uithoorn

al voorgegaan. De lijst van ondertekenaars is terug te lezen op http://
www.crow.nl/milieuverantwoordwegbeheer. Het CROW is het nationale
kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Verantwoorde werkwijze
Bepaalde stoffen (PAK’s) in teerhoudend asfalt zijn kankerverwekkend.
De aannemers moeten dit asfalt op
een verantwoorde manier scheiden,
afvoeren en verwerken. Door middel
van thermische verwerking wordt de
teer in het asfalt vernietigd. Het gereinigde materiaal wordt vervolgens
toegepast in nieuw asfalt en beton.

Renovatie veld bij Qui Vive
In de week van 9 juli 2012 begint
aannemer BAM/Nootenboom Sport
B.V. met de renovatie van een kunstgrashockeyveld bij UHC Qui Vive.
Het gaat om het tweede veld van het
sportcomplex. Het huidige zandkunstgrasveld wordt vervangen voor een
semi-waterkunstgrasveld. Gelijktijdig
met de renovatie van veld 2 krijgt ook
het trainingsveld een nieuwe toplaag.
De aan- en afvoer van materialen en
materieel gebeurt via de ingang van

het complex aan de Noordammerweg. Om te lossen zal incidenteel een
vrachtwagen op de rijbaan van de
Noordammerweg parkeren.
meer info?
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met de heer E. Valkenburg van de afdeling Leefomgeving via tel. 0297-513111 of per email: gemeente@uithoorn.nl t.a.v. de
heer E. Valkenburg.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zomervakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week gepubliceerd
worden. Deze regeling gaat in per 26 juli duurt tot 3 september 2012.
De gemeentepagina verschijnt na 25 juli weer op 8 en 22 augustus. En
dus niet op 1, 15 en 24 augustus. Vanaf 5 september verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks (dus 5 september, 12 september enz.).

informatiecentrum Dorpscentrum
tijdelijk op maandag dicht
In de vakantieperiode is het Informatiecentrum Dorpscentrum op maandag gesloten. Van 16 juli t/m 31 augustus is het centrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.
In het Dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de
omlegging van de huidige N201 krijgt
Uithoorn een mooie kans om de twee
helften van het centrum met elkaar te
verbinden. Het centrum van Uithoorn
ligt prachtig aan de Amstel en deze
ligging kan nog veel beter benut worden. Het gebied van het Dorpscen-

trum omvat grofweg het gebied tussen Thamerkerk en Meerwijk, Thamerlaan/Thamerweg en Amstel. In
het gebied is ruimte voor meer winkels en woningen, watersport- en horecabedrijven, een cultuurcluster en
ruimte voor zakelijke dienstverlening.
wat is in Dorpscentrum te vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is uitgebreide informatie te vinden over de
verschillende plannen. De informatie
is onlangs geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe plannen en ontwikkelingen.

Bijeenkomst ‘natuurweb’
in uithoorn
Op 20 juni 2012 kwamen 40 ambtenaren, juristen, docenten, vrijwilligers, politici en bestuurders in Uithoorn bijeen voor een netwerkbijeenkomst over speelnatuur. Gemeente
Uithoorn was gastheer voor deze bijeenkomst, omdat zij participeert in
het arrangement ‘Natuurweb NoordHolland’, samen met de gemeente
Heemstede.
Via dit arrangement is geld beschikbaar om natuurspeelplekken te verrijken met natuur- en milieueducatie.
Wethouder Ria Zijlstra van jeugd, onderwijs en milieu opende de bijeenkomst met een speech over het belang van speelnatuur in Uithoorn.
De projectleiders van gemeente Uithoorn en gemeente Heemstede presenteerden de stand van zaken van
hun projecten. In Uithoorn verschij-

nen twee natuurlijke speelplekken,
één in Zijdelwaard en één in Meerwijk. In Heemstede is op 4 juli 2012
het Speelbos Meermond geopend.
Boomjurist Bas Visser gaf tevens een
presentatie over de juridische kant
van speelnatuur. Na de pauze konden de deelnemers één van de drie
workshops bezoeken, over natuur en
milieueducatie op natuurspeelplaatsen, kinderparticipatie bij het ontwerpen van speelnatuur of het vergroenen van speelplekken verankeren in
het gemeentelijk beleid. Het was een
geslaagde middag. Op 20 september
vindt de laatste Natuurwebbijeenkomst plaats in Heemstede.
Zie bit.ly/verslaguithoorn voor het
volledige verslag met links naar de
presentaties en filmpjes van de bijeenkomst.

ACtiViteiten en eVenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 19 aug

Expositie ‘Kunst van binnen uit - 8 - ‘ in Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50. Open op vrijdag 14.00-17.00 uur en in
het weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

11 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum Zijdelwaardplein, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

12 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

13 juli

Kids@the Mix disco in Sporthal De Scheg, A. van Schendellaan 100 A. Happy Power, glittertattoos en gratis limonade.
Tijd: 19.00-21.30 Leeftijd: 8 t/m 12 jaar. Entree: € 5,-. Voorver-

koop bij boekhandel Ten Hoope. Meer info: Natascha Halici,
06-52646156 of nhalici@cardanus.nl
14 juli

Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86,
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

18 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

18 juli

1ste cursus Mixed Media op Canvas bij CREA Uithoorn, Grevelingen 56. 6 maal op woensdagavond van 19.30-22.00 uur,
voor €80,-. Meer informatie op www.crea-Uithoorn.com

19 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht bij Keeponweight Coaching, Willem de Freschweg 4.
19.00-20.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli

Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose workshops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: € 32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor € 75,-, doek € 7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.:
020-6418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage
van 13 juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit evenementen zomer 2012 in het Dorpscentrum van Uithoorn.
Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit “Film aan de Amstel” 22 september 2012. Ter inzage van 4 juli
t/m 15 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” Ter inzage van 6 t/m 26 juli
2012. Contactpersoon: de heer M. Blonk, 0297-513111.
- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m 22
augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Dorpscentrum
- Amstelplein 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de entreepui. Ontvangen 2 juli 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Staringlaan 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel. Ontvangen 4 juli 2012
- Wiegerbruinlaan 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een brandcompartiment op de begane grondverdieping. Ontvangen 6 juli 2012

men voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het Slotfeest Thamen. Bezwaar t/m 16 augustus 2012
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERKEERSBESLUIT Evenement ‘Film aan de Amstel’

Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zaterdag 22 september
2012 het evenement “Film aan de Amstel” mogelijk te maken in het Dorpscentrum
van Uithoorn. Hiertoe moet de weg waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende weg op zaterdag 22 september 2012 van 15.00 - 24.00 ook niet kan worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door het Marktplein van nummer 1 t/m 63 gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren
of vee op zaterdag 22 september 2012 van 15.00 tot 24.00 uur door het plaatsen
van verkeersborden..
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 15 augustus 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERKEERSBESLUIT

Bedrijventerrein
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken JP-GG-74 nabij de ingang van de woning Thamerweg 61 te Uithoorn op te heffen.

Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 22 augustus 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“ZIJDELVELD 58”

In Thamerdal ligt het historische woonlint Zijdelveld. In het lint staat op nummer 57
een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Om deze
ontwikkeling mogelijk te maken, gaat een bestemmingsplanprocedure van start.

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld 58’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 6 juli 2012 t/m donderdag 26 juli 2012 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast
ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in
zowel het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis als in
de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1.

Thamerdal
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame. Bezwaar: t/m 13 augustus 2012.
- Den Uyllaan 4, onthefﬁng van het geluid aan R.K. Scholengemeenschap Tha-

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 4 juli 2012

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), omgevingsvergunning voor het oprichten van 45
woningen (bouwnummers 85 t/m 129). Bezwaar: t/m 10 augustus 2012.
- Evenementenlaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de Kermis van 1 t/m 4 september 2012. Onthefﬁng artikel 35 Dranken Horecawet voor schenken van zwakalcoholhoudende drank door de heer
Maliekhadien tijdens de Kermis in de feesttent van 1 t/m 4 september 2012.
Bezwaar t/m 15 augustus 2012.

Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal het college vervolgens een standpunt innemen.

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
Samsung digitale camera
L100 kl. zilver, geh. kaart oplader kabels en tasje, ½ jaar
oud €50,-. Tel. 06-12645043
Te koop:
Aquarium Eheim 60 x 30 x
30 incl. pomp en verwarmingselement. Vraagprijs
€35,-. Tel. 0297-560160

Gevraagd:
Solex. Wie heeft er nog 1
staan. Ik wil hem graag overnemen. Tel. 06-53776024
*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4 kleine schijnwerpers. 17 Beklede stoelen en 4 ronde tafels met 1 poot in midden ø
1.20 mtr. Tel. 06-51094994

Te koop:
Metalen vogelkooi l. 70 x h 40 x
br. 26 €5,-.BMW dakgoot imperial €49,-. Tel. 0297-540738
Te koop:
High peak tarp 400 x 400. 1 jaar
oud en nooit gebruikt. Vraagprijs €25,-. Tel. 0297-560160
* Ook op zoek naar oud-klasgenoten: www.schoolbank.nl

Lekker & voordelig
geldig 13 & 14 juli

Woeste
Knoest

1,95

Lekker stoer desembrood

Mini
gevulde
koek

5 voor

2,95

Ouderwets lekker!

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer
Uithoorn
Amstelveen
Amsterdam

Ophelialaan 111
Zijdelwaardplein 67
Westwijkplein 62-68
Hageland 104-105

Tel. 0297-324530
Tel. 0297-565275
Tel. 020-4417917
Tel. 020-6176512

http://twitter.com/hullemanbakker

Te koop:
Gereedschapkruiwagen
vierkant , dicht €45,- .
Tel. 06-27281974
Te koop:
Plastic treedjes voor drinken
40 st. €30,- . Tel. 06-27281974
Te koop:
Blank eiken tv/pc kast z.g.a.n.
Br 120 x h 150 x d 65 cm, afsluitb. 2 uitschuifbladen €300,- .
Tel. 06-44484340
Gevraagd:
1 Boksbal staand of hangend.Hoeft niet mooi te zijn
wel heel voor instelling. Gratis of heel klein prijsje.
Tel. 0297-561772
Te koop:
Orginele Ajax badjas mt.
146/152 rood met witte bies
z.g.a.n. €15,- . 25.000 Gekleurde strijkkralen m. boekje en 25 ondergr. vorm.€10,Tel. 0297-562366
Te koop:
Nespresso pixie staalblauw,
zelden gebruikt, €35,-. Zoutkristallamp ca. 30 cm hoog, €5,-.
Tel. 06-29367233
Te koop:
Mooie Maxi Cosi Topline m.
geïntr. zon.klep. 0-18 kg incl. verkl. €50,- . Babybadje + stand. crème kl. € 20,-.Babygym m. l. en gel. €15,-. 2
Boxkleden. w. rood badst ,1
w. m. leuke figuurtjes €10,-.
Tel. 06-24216059
Gevraagd:
Krielkippen (hennen)
Tel. 06-53411877
Te koop:
Kinderkapstok nw. €5,-. 4x Gele bistrostoeltjes €30,-. Melkbus €35,-. Deco zeilboot €25,-.
Kolenkit €20,-. Knuffels à €1,-.
Krist. schaaltjes nw. €2,50. Gr.
beker met deksel nw. €3,-.
Kind. rolschaats €12,50. Body
board nw. €10,-. Dekbed €10,-.
Tel. 0297-563894/06-53547671

*Gevraagd:
DE NIEUWE MEERBODE
bestaat volgend jaar 125 jaar.
Heeft u nog oude foto’s van het
personeel en/of oude kranten.
Neem even contact op via:
redactieaalsmeer@meerbode.nl

*Aangeboden:
Rijksgedipl. horloge en
klokkenmaker Uithoorn. Tel. 0297-564845
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder Tel: 0297-778469

*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
DE spaarpunten. Ik kom ze
graag halen! Heb bijna genoeg. Tel. 06-15390436

Aangeboden:
Baantjer-pockets 30 titels
€2,- p/st. Tel. 0297-561772
Te koop:
Zonescherm br. 5.50 m uitval 2.50 kl. doek oranje, handmatig €80,- . Tel. 06-27281974

OUD GOUD IS ONGELOOFLIJK

VEEL GELD WAARD!

Juwelencentrum E.J.P. Koek koopt al het goud, zilver, muntgoud en edelstenen
en geeft hier zeer hoge prijzen voor. Laat ons u een extraatje bezorgen!
Zoek in al uw oude lades en kasten naar restjes oude juwelen, munten of
gouden tanden en weet u niet of er iets van waarde tussen zit, laat het gerust geheel
kosteloos nakijken door onze taxateurs. Het kost u niets maar kan een hoop opleveren!

KOEK KOOPT ALLES
Juwelencentrum E.J.P. Koek
Aalsmeer • Zijdstraat 62 • Tel: 0297-363103
Mijdrecht • Dorpsstraat 33 • Tel: 0297-283456

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U OP DEZE WEBSITES KIJKEN:

www.juwelenmakelaar.nl • www.juwelencentrum.nl
Mailen kan naar: mijdrecht@juwelencentrum.nl
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DOkTERsDIENsTEN

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
S
GRENZELOOS

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN

Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

matrassen boxsprings lattenbodems ledikanten
slaapkamers linnenkasten kinderbedden
dekbedden kussens dekbedovertrekken

APOTHEEk

OP=OP

apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
zijn devan
belangrijkste
van SOS De
Venen. Als
De bouw
scholen endoelen
de verbetering
vanRonde
het onderwijs
in de
de school
Derde
er
eenmaal
staat
is het
het geven
aan devan
leerkrachten,
en de
om
Wereld
samen
met
voorlichtingdeenleerlingen
educatie aan
deouders
bevolking
er
iets van
maken:
goed onderwijs
met goede
ook voor de
binnen
de te
eigen
gemeente
over de noodzaak
vanvoorzieningen
ontwikkelingssamenwerallerarmste
Met doelen
hulp vanvan
onze
donateurs
gaat
dit lukken!
king zijn dekinderen.
belangrijkste
SOS
De Ronde
Venen.
Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

DIERENARTsEN
dierenkliniek amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Mijmeringen

94x98_Zomeropruiming_2012_AB_01.indd 1

19-06-12(wk25) 10:34

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

‘Onze’ school in Nepal
Shova (3)

gEzONDHEIDszORgPsyCHOLOOg
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, Ondernemingsweg
230, 1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Shova is de financiële expert bij onze samenwerkingspartner in Nepal:
de Ester Benjamin Trust (EBT). Deze organisatie redt kinderen die door
hun ouders zijn verkocht aan circussen en voor het circuspubliek optredens verzorgen. Daarover in een volgende column meer.

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

bRANDwEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

www.mEErbodE.nl

Actie voor vlinders
is nodig. NU!

www.tienvoor12.nu
Jouw levensverhaal na
kanker op papier
Regio - Schrijven van je levensverhaal helpt! Dat geldt zeker voor
mensen met of na kanker. En evengoed voor familie en vrienden, die
geraakt zijn door de ziekte kanker van een partner, familielid of
vriend(in).
Bijna iedereen weet uit ervaring, dat
schrijven troost biedt als het leven
ingewikkeld is; de scherpe kantjes
van pijn en verdriet verzachten, als
je er woorden aan geeft. De zinnen

Stichting Ontwikkelings

die je schrijft, zorgen ervoor dat de
mist in je leven langzaam kan optrekken. En zo krijg je weer zicht op
een nieuwe en zinvolle toekomst.
Begeleiding
Carla van Harselaar en Dineke Barendrecht van Biografiepraktijk Eigen-Wijsheid begeleiden je bij het
schrijven van je levensverhaal met
en na kanker. Ook als je zelf geen
kanker hebt gehad, maar van dicht-

Door Flavoring

BLIK
Het is begin juli en de vakantieperiode begint er aan te komen voor
ons. Voor velen is die al begonnen, maar hier moeten we nog even
door met het gewone leven. Het gewone leven dat bestaat uit allerlei
verplichtingen, verantwoordelijkheden maar ook mogelijkheden. De
verplichtingen en verantwoordelijkheden zal iedereen wel herkennen. We moeten immers allemaal opstaan en iets van onze dag maken, of dit nu is door te werken, te studeren, voor je kinderen te zorgen of misschien wel gewoon te genieten van een mooi pensioen.
De vakantie is nog niet aangebroken, maar soms hoef je niet veel aan
te passen om toch in een vakantiestemming te komen. Want waar
gaat het eigenlijk om op vakantie? De meeste mensen gaan weg om
uit te rusten, te genieten van een andere plek en misschien ook wel
om eens met een andere blik naar de omgeving, mensen en cultuur
aldaar te kijken. En zo kwam het er van dat wij met vrienden uit het
buitenland Amsterdam introkken om hun een korte indruk te geven
van onze mooie hoofdstad.
Wat doe je als je mensen in een korte tijd veel wilt laten zien? Dan
neem je natuurlijk een rondvaartboot door de grachten om zo heerlijk langs alle mooie plekjes te varen, terwijl je op je luie kont zit. En
wat je in eerste instantie voor de ander doet, blijkt dan net zo leuk of
nog leuker voor jezelf te zijn. Het was een feest van herkenning, maar
ook van verwondering dat ik zoveel nog niet weet van Amsterdam. De
stad waar ik jarenlang heb gestudeerd, zo vaak ben geweest en dan
toch op elke hoek weer iets nieuws te kunnen zien. Nu helpt het om
de stad met andere ogen te bekijken als je mensen bij je hebt die de
stad niet kennen en als er kinderen mee zijn, die sowieso anders kijken naar de wereld om zich heen.
Ik merkte dat ik volop genoot van het in de stad banjeren met mensen die me dierbaar zijn. Het was de perfecte combinatie voor een
dag zonder zorgen. Een gewone zondag die voelde als een vakantiedag. Door lekker buiten te zijn, rust je uit, ik genoot van de stad en het
gezelschap en ik kon naar alles kijken met een andere blik. Wat voor
mij maar weer eens bewees dat een vakantie op vele manieren gevierd kan worden. Dat hoeft niet altijd een week of langer in het buitenland te zijn. Misschien moeten we in deze economische crisis allemaal wat meer stil staan bij wat we echt willen op vakantie en op
wat voor manieren je dat allemaal kunt bereiken. Voor mij is het duidelijk dat ik wat vaker tijd moet inruimen om zonder planning ergens
rond te kunnen banjeren. Zodat je als een toerist kunt verdwalen, ergens wat kunt gaan drinken en dat er op elke hoek je weer een verrassing kan wachten.

bij hebt beleefd wat kanker met een
geliefde doet, ben je van harte welkom bij hun schrijfworkshop.
Dineke en Carla hebben jarenlange
ervaring in het begeleiden van mensen, die zoeken naar de balans en
zin in hun leven. Beiden zijn ervaringsdeskundig en kennen de wereld van kankerpatiëntenorganisaties van binnenuit.
Voor wie schrijf je?
Dineke en Carla: “Je kunt je levensverhaal optekenen voor de mensen
die je lief zijn. Daarmee laat je een
prachtig document na, voor als je er
ooit niet meer bent. Andere mensen
schrijven hun levensverhaal alleen
voor zichzelf. Schrijftalent is bij ons
echt geen vereiste. Als je maar op
jouw eigen manier eerlijke en oorspronkelijke verhalen wilt vertellen.
Jouw levensverhaal
Natuurlijk is het plezierig als je
schrijft over de belangrijkste feiten in je leven. Het is voor jezelf

en anderen waarschijnlijk interessanter, als je daar persoonlijke gedachten en gevoelens aan toevoegt. Je kunt daarnaast op zoek
gaan naar de rode draad in je leven
of steeds terugkerende thema’s. Je
verhaal wint aan kracht als je vertelt over de hoogte- en dieptepunten en wat die je hebben gebracht.
En over de momenten waarbij je
wist dat je het roer moest omgooien
of de breukvlakken die je als donderslag bij heldere hemel overkwamen. Wie bekend is met kanker herkent die momenten maar al te goed.
Dan is er nog, voor wie dat wil, de
vraag naar de zin en betekenis van
je leven. Een aanstekelijke anekdote, wat humor hier en daar en mooie
foto’s, maken het verhaal van je leven met en na kanker compleet.
Praktisch
Schrijven van je levensverhaal is er
voor mensen met en na kanker en
voor iedereen die daar direct bij betrokken is of was.

De financiering van ons schoolproject in Nepal wordt gecontroleerd
door:
- De penningmeester en het bestuur van SOS De Ronde Venen
- Door Wilde Ganzen die het project mede financiert
- Door onze samenwerkingspartner de EBT in de persoon van Shova
Shova is een competente en serieuze financiële expert. Met haar ga ik
op bezoek bij de Sri Krishna School in Dhapakhel, een dorp 14 KM ten
noorden van Kathmandu, de hoofdstad.
Wij gaan het financiële eindverslag controleren van de bouw van de
extra verdieping op de school. Die extra verdieping was nodig omdat
de school is opgewaardeerd van secondary school naar high school
waardoor een toeloop van nieuwe leerlingen ontstond. Zij heeft het
door de school opgestelde financiële verslag al bestudeerd.
We bekijken samen het resultaat van de nieuwbouw. Het schoolgebouw ziet er heel goed uit. Ook zijn er extra meisjestoiletten gebouwd
en is begonnen met de bouw van een biogasinstallatie.
Shova controleert de cijfers en is zeer tevreden met het behaalde resultaat. Het geld dat is bijeengebracht door De Ronde Venen en Wilde
Ganzen is heel goed besteed!
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Onze schrijfworkshop bestaat uit
acht tweewekelijkse bijeenkomsten.
We sluiten af met een ceremonie,
waarbij je het eerste exemplaar van
je levensverhaal mag uitreiken aan
een voor jou speciaal persoon.
De groepsgrootte bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht personen. Bij overtekening kan het zijn,
dat we je voor 2013 op een wachtlijst plaatsen. Je kunt kiezen uit de
volgende dagdelen: maandagmiddag van 13.30- 15.30, startdatum
10 september; of donderdagavond

van 19.00-21.00, startdatum 13 september. We vragen je om zelf pen
en papier mee te nemen. Wie dat
fijn vindt, kan een laptop/notebook
meebrengen. Zorg wel voor een opgeladen batterij. Aan deze workshop zijn minimale kosten verbonden: 8 x 7,50. Deze 60 euro kun je
vooraf bij ‘t Anker voldoen. Je kunt
je tot slot tot uiterlijk 1 september
aanmelden bij het ’t Anker: info@inloophuishetanker.nl of 0297-565172,
Bert Schaap, coördinator ’t Anker.”
Aldus Dineke en Carla.
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VIJFDE LUSTRUMFEEST
OBS DE KAJUIT IN
AFRIKAANSE SFEREN
Uithoorn - Vorige week was het
zover: Openbare Basisschool De
Kajuit in Meerwijk West bestond
25 jaar. Dat werd natuurlijk uitbundig gevierd. De feestelijkheden stonden in het teken van
het thema ‘jungle’. Een knalfeest
was het, afgelopen week op basisschool De Kajuit. Tijdens een
gevarieerd programma dat maar
liefst 3 dagen duurde, genoten de
leerlingen van verschillende leuke, culturele en creatieve activiteiten rondom het thema ‘jungle’.
Op woensdagochtend haalden
de jongste en de oudste leerling
van de school de locoburgemeester op waarna een stoet van ongeveer 350 kinderen en begeleiders zich vanaf het gemeentehuis
door Meerwijk in de richting van
de school slingerde, terwijl iedereen het speciale lustrumlied uit
volle borst meezong.
Na de optocht verzamelden de
leerlingen zich op de skateboardbaan om na een speech van directeur Jan Blom hun eigen ballon het luchtruim te laten kiezen.
Natuurlijk in de hoop dat die in de
komende weken zo ver mogelijk
van school weer landt en gevonden wordt.
Eenmaal terug in de klas, smulde iedereen van een lekkere tompouce. Daarna staken de kinderen hun handen uit de mouwen
om hun eigen t-shirt zo mooi mogelijk te versieren zodat iedereen tijdens het eindfeest op vrijdag extra mooi voor de dag zou
komen.
Op donderdag stond een theaterworkshop gepland. Elke klas studeerde een dans of een toneelstukje in. Samen vormden alle
acts één verhaal. Zo was er een
neushoorndans en liepen er plotseling levensgevaarlijke leeuwen
los over het podium. Uiteindelijk
kwam alles weer goed. De koning
van de leeuwen liet zich er gelukkig vlot van overtuigen dat het beter was om samen met zijn hele
colonne als prima ballerina’s in
het circus op te gaan treden.

Op vrijdag stond het meest spectaculaire onderdeel van de festiviteiten op het programma: de
opname van een vooraf ingestudeerde ‘lipdub’. Zo’n lipdub is een
videoclip bij een popnummer, die
in 1 take wordt opgenomen en
waarop alle leerlingen met een eigen groepsact te zien zijn.
Wekenlang was er flink geoefend
om alle dansjes en bewegingen
op het nummer ‘Waka waka’ van
Shakira er goed en vooral, precies
op het juiste moment, in te krijgen. Een kwestie van je eigen creativiteit aanboren, goed samenwerken en vooral heel veel plezier maken met elkaar. Na slechts
3 opnames vond de cameraman
dat hij genoeg materiaal had en
beloofde hij dat het filmpje die
avond tijdens het feest al te zien
zou zijn.
En dus werd het om 16.00 uur,
het moment waarop het afsluitende feest op het schoolplein
zou beginnen, hollen naar de bioscoopzaal, die zich in een van
de kleuterlokalen bevond, om de
lipdub te bekijken. Die werd natuurlijk met onverdeeld enthousiasme door iedereen ontvangen. Sommige ouders knipperden zelfs stiekem even een traantje weg. Een geweldige tastbare
herinnering aan het lustrumfeest,
met veel dank aan de heren van
CineMjuze!.
Daarna was het kiezen tussen allerlei activiteiten. Werd het surfen
boven een luchtkussen? Een poging de junglestormbaan te trotseren? Of toch maar bananen
vangen of een dierenmasker maken? Terwijl de kinderen zich vermaakten, praatten ouders en medewerkers onder het genot van
een lekker hapje en een drankje gezellig bij over het afgelopen
schooljaar en natuurlijk over het
geweldige lustrumfeest.
Het team van De Kajuit bedankt
alle vrijwilligers, medewerkers en
sponsors die de 25e verjaardag zo
onvergetelijk hebben gemaakt.
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Gratis hulp voor jongeren met problemen op school of op het werk

Nieuw initiatief van Gilde De
Ronde Venen: ‘De Jongeren Coach!’

De Ronde Venen - Dit najaar start
stichting Gilde De Ronde Venen in
samenwerking met stichting De
Baat een nieuw hulpprogramma
voor jongeren.
Niet te verwarren met ‘probleemjongeren’ die zorgbehoefte of psychische hulp nodig hebben, want
het gaat hier om hulp van een persoonlijke coach voor degenen die,
om welke reden dan ook, hun binding met het onderwijs op school of
werk dreigen te verliezen. De coach
gaat hen helpen om zo mogelijk
verbetering in hun situatie te brengen door hun talenten en capaciteiten te (laten) ontdekken en benutten. Dit zal een positieve uitwerking
hebben op de jongere, maar tevens
op hun eigen leefomgeving en die
lijn doortrekkend ook op de samenleving. Daarnaast geeft deze activiteit verdere invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van
de coach. Gilde De Ronde Venen
wil deze zomer voldoende coaches
‘aantrekken’ om het project van de
grond te krijgen. Voor dit project is
inmiddels een comité van aanbeveling gevormd. Hierin hebben tot nu
toe zitting de burgemeester van De
Ronde Venen, de Commissaris van
de Koningin in de provincie Utrecht,
de voorzitter Raad van bestuur van
stichting Careyn Zuwe Aveant, de
directeur van Rabobank Rijn en
Veenstromen in Mijdrecht, de directeur van stichting De Baat, de voorzitter van stichting Koopcentrum
Mijdrecht, de rector van het VeenLanden College, de voorzitter van
de Ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge, de voorzitter van
de Raad van bestuur Altrecht en de
voorzitter van het ROC Midden Nederland. Niet de minste dus. Zij dragen dit initiatief allen een warm hart
toe.
‘De Jongeren Coach’ is geïnspireerd op het programma ‘Go4it!’ Dit
is oorspronkelijk een project dat onder die naam in Eindhoven is uitgevoerd. Daar bleek er veel belangstelling voor te bestaan en het heeft
resultaat gehad. Na de zomervakantie wordt er in De Ronde Venen een
bijeenkomst georganiseerd voor het
bedrijfsleven en (maatschappelijke) instellingen. De projectleider en

initiatiefnemer van ‘Go4it!’ in de regio Eindhoven zal dan een toelichting geven over het project, de opzet, uitvoering en het succes ervan.
Doel is te peilen of er in De Ronde
Venen voldoende draagvlak is om
het project ook hier in volle omvang
van start te laten gaan.
Juiste match
Het gaat bij ‘De Jongeren Coach’
om coaching van jongeren in de
leeftijdsgroep tussen 11 en 23 jaar.
Wonende, schoolgaand en/of werkzaam in De Ronde Venen of directe omgeving. Voorwaarde is wel dat
betrokkene zelf te kennen geeft de
hulp van een coach op prijs te stellen en bereid is om minimaal drie tot
twaalf maanden een ‘coachrelatie’
aan te gaan voor minimaal een uur
in de week. Daartoe tekenen jongere en coach een intentieverklaring
om gedurende de afgesproken tijd
met elkaar samen te werken om het
traject succesvol te doorlopen. Om
het beoogde doel te bereiken wordt
een trajectplan opgesteld. Een en
ander verloopt op basis van wederzijds vertrouwen en in een prettige
en ongedwongen sfeer. Overigens
kunnen ook collega’s, hoofden van
afdelingen of leraren op school melding maken van het feit dat er ‘iets
niet goed gaat’ met een jongere en
dat in overleg met hem/haar bij het
Gilde kenbaar maken. Dan kan worden bekeken in hoeverre ‘hulp’ aangereikt kan worden. Vanzelfsprekend als de betrokkene dat zelf ook
wil. Er is geen enkele verplichting.
Cruciaal voor het welslagen van de
samenwerking is een juiste match
tussen jongere en coach. Anders
gezegd, het moet ‘klikken’ tussen
hen beiden. Daarbij dient de hulpvraag van de jongere aan te sluiten
bij de persoonlijke kenmerken, kennis, vaardigheden en (levens)ervaringen van de coach. Beide partijen
kunnen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat in de ander, zoals
leeftijd, geslacht, interesses enzovoort. Als beide partijen na een kennismakingsgesprek aangeven met
elkaar in zee te willen gaan, gaat het
coachingstraject van start. In het
andere geval wordt voor de jongere
een nieuw kennismakingsgesprek
voorgesteld met een andere coach.

Vrijwilligers
De ‘coaches’ zijn mannelijke en
vrouwelijke vrijwilligers met een hbo
denk- en werkniveau uit de locale
bevolking die zich voor dit doel verdienstelijk kunnen maken. Zij worden door het Gilde gevraagd zich op
te geven. Het verzoek is hun professionele vaardigheden van werk, onderwijs, welzijn e.d. in dienst van de
samenleving te stellen. Het aanbod
aan vrijwilligersdiensten wordt ingepast in een programma van Gilde De Ronde Venen in samenwerking met stichting De Baat. Doel is
om eigen (jonge) inwoners van de
gemeente met ‘hun skills’ te helpen als die buiten de sociaal-maatschappelijke boot dreigen te vallen. Zoals jongeren die graag de
maatschappelijke ladder willen beklimmen, maar door oorzaken buiten hun schuld dat niet voor elkaar
krijgen. Met wat hulp van buiten af
zouden zij het wel kunnen. De coaches hoeven niet altijd 65-plussers te zijn! Ook met een reguliere
baan in welke branche dan ook, kan
men als coach fungeren. Dit met als
motto dat men méér wil doen voor
de samenleving met zijn kennis en
kunde. En passant kan men daarbij
tevens de eigen maatschappelijke
betrokkenheid verbreden. Wie hierover meer wil weten of zich wil opgeven kan zich richten tot de heren
André de Graaf en/of Bas de Vree
(tel. 0297-230280 of 06-81832601
of info@gildenu.nl). Zij zijn de initiatiefnemers en oprichters van het
Gilde in 2009. Daarnaast hebben zij
al verschillende projecten in gang
gezet en hebben ideeën om hieraan vervolg te geven. Maar daar zijn
mensen voor nodig. Inmiddels hebben zich daarvoor al de nodige vrijwilligers uit verschillende branches
aangemeld bij de stichting.
Samen met De Baat
“Het Gilde De Ronde Venen is niet
uniek. Zij behoort tot zo’n 65 andere
Gilden die gevestigd zijn in andere
gemeenten in heel Nederland, verenigd in de overkoepelende organisatie Gilde Nederland,” legt André
de Graaf uit. “We hebben een website die de nodige informatie biedt en
dat is www.gildenoordwestutrecht.
nl. De naam van de stichting dateert van voor de herindeling toen
Abcoude nog een afzonderlijke gemeente was. Daar waren wij ook al

actief. Daarna is het hele gebied De
Ronde Venen geworden.
Het Gilde kan low budget functioneren. Dat komt omdat wij een samenwerkingsverband hebben met
stichting De Baat in Mijdrecht. Die
faciliteert onder andere in onze
huisvesting aan de Kerkvaart. Van
de gemeente hebben we een subsidie gekregen en daar springen
we heel zuinig mee om. Als er kosten gemaakt worden betalen we die
natuurlijk. Maar alles wat wij doen
is vrijwilligerswerk. Twee projecten
hebben wij de afgelopen jaren van
de grond weten te krijgen. Het eerste is een project waarbij wij nieuwe Nederlanders helpen de Nederlandse taal onder de knie te krijgen
en uitleg geven over de Nederlandse gewoonten. Het tweede is Coach4you. Dit staat voor het begeleiden van brugklassers met een verhoogde kans op schooluitval. Hier is
met succes aan gewerkt waardoor
veel leerlingen voor het onderwijs
behouden zijn gebleven.”
Coachingstraject
Wie zich bij ons als coach aanmeldt
zegt daarmee geen probleem te
hebben om een ‘coachrelatie’ aan te
gaan voor drie tot twaalf maanden.
Tevens dat hij of zij gemiddeld een
uur per week tijd en ruimte heeft
voor de begeleiding van de jongere. Een pre is wel dat men woont in
een van de woonkernen in De Ronde Venen.
Bas de Vree: “Als coach wordt men
niet zomaar voor de leeuwen gegooid. Voorafgaand aan deze activiteit neemt men deel aan een tweedaagse training. Vervolgens wordt
men tijdens het coachingstraject
begeleid door een professionele
coachbegeleider. Tevens krijgt men
advies en zijn er mogelijkheden om
onderling ervaringen met elkaar uit
te wisselen. Na afloop van het coachingstraject evalueert de coachbegeleider het verloop ervan samen
met de betreffende coach. Er wordt
ook met de jongere geëvalueerd;
eenmaal tussentijds en een keer na
afloop van het traject.”
De spin-off van het project kent tal
van positieve kanten. Niet alleen
vermindering van schooluitval, maar
ook vergroting van kansen op de
arbeidsmarkt, verbetering van persoonlijke omstandigheden en zelfs
vermindering van overlast door criminaliteit. Maar ook kostenbesparing voor de samenleving. Niet in
de laatste plaats zal menig vrijwilliger (coach) zich ‘rijker’ voelen door
de opgedane ervaringen in dit metier door een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Zo gezien kan
het niet anders of er moet nu al voldoende draagvlak voor het project
zijn!

Met de ‘blikken’ om de nek werd
de botenwagen aan het eind van de
middag weer opgeladen voor de terugtocht naar Uithoorn. Deze verliep een stuk voorspoediger dan de
heenrit naar Breda, toen nog kort de
vluchtstrook opgezocht moest worden om een noodreparatie aan de
nog aan lichte kinderziekten onderhavige nieuwe botenwagen uit te
voeren. Al met al wederom een succesvolle wedstrijd en een opsteker
voor de groep van ruim 20 fanatieke ‘masters’ roeiers en roeisters die
MdR regelmatig vertegenwoordigen
op de nationale roeiwateren.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Aanrijding niet de
schuld van Rianne
Op 29 september 2011 is onze dochter Rianne aangereden door een vrachtwagenchauffeur met voor ons en iedereen die haar kende het afschuwelijke gevolg dat zij is
overleden, wat voor ons het leven voorgoed veranderd heeft.
Door ons is geconstateerd dat
zowel op internet als in de andere media vermeld stond dat
Rianne de vrachtwagen over
het hoofd heeft gezien. Bovendien hebben van diverse kanten mensen ons aangesproken
over het feit dat het Rianne
haar eigen schuld zou zijn geweest omdat zij aan het bellen
was op haar mobiel. Om deze
redenen willen wij deze gelegenheid aangrijpen om de situatie zoals die zich in werkelijkheid heeft plaatsgevonden
te schetsen.
De vrachtwagen kwam van
de Ir. Enschedeweg en wilde afslaan naar de Pastoor
Kannelaan. Rianne kwam uit
die laan en wilde richting het
fietspad rijden parallel aan de
Ir. Enschedeweg. Volgens de
vrachtwagenchauffeur is hij
gestopt voor een andere fiets
en zag Rianne pas op het laatste moment uit zijn ooghoeken.
Op de tachograaf echter die
van elke minuut het rijgedrag
van de chauffeur kan registreren is te zien dat de vrachtwagenchauffeur juist op het
moment dat hij de bocht omkwam weer harder is gaan rijden. Ook is Rianne tegen de
rechtervoorzijde aangekomen
en niet tegen de zijkant van de
vrachtwagen. Dit is ook te zien
aan de schade aan de vracht-

Regio - De jeugdkanopoloërs van
Michiel de Ruyter hebben voor het
eerst een meerdaagstoernooi gewonnen. In Amersfoort waren de
Uithoornse talenten duidelijk de
sterkste deelnemers aan het Keistad toernooi.
In de Nederlandse competitie doet
MdR D het ook al erg goed. De
ploeg staat stevig op de tweede
plaats. In Amersfoort stond er geen
maat op het team: alle wedstrijden
werden gewonnen. In de poulefase was Groningen nog de taaiste tegenstander. De wedstrijd tegen de
Noorderlingen werd met ‘slechts’
4-2 gewonnen. Ter vergelijking: tegen andere tegenstanders werden
zelfs dubbele cijfers behaald.
Na vijf wedstrijden was het team
nog maar één overwinning verwijderd van de eindstrijd. En waarschijnlijk waren de spelers in hun
hoofd al met die finale bezig. In de
eerste helft onderschatte vrijwel ie-

de rug afgelegd in 18:28 minuten,
wat niet alleen een ruime overwinning op de directe tegenstand betekende maar ook een verbetering
van het baanrecord met ruim 30 seconden en ook nog eens de snelste
tijd van alle deelnemende vieren in
diverse leeftijd- en bootklasses.
Leimuidenaar Dick Rebel vertegenwoordigde Michiel de Ruyter in de
eenmansboot op de Markregatta.
Ook Dick roeide een persoonlijk record in zijn race, een knappe prestatie aangezien de harde wind en
hoge golven vooral voor de smalle
skiff voor zeer moeilijke roeiomstandigheden zorgden.
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wagen.
Voor ons is het meest kwetsende dat wij in het dorp en
om ons heen worden aangesproken en moeten aanhoren
dat Rianne zat te bellen en het
dus haar eigen schuld is geweest. Zij had alleen haar telefoon in haar hand.
Door de kantonrechter is verklaard dat de chauffeur haar
had kunnen en moeten zien
aankomen. Als belangrijk punt
wordt aangegeven door de
kantonrechter dat Rianne de
chauffeur tegemoet reed en
schuin voor de chauffeur de
weg overstak via de schuine fietsoversteekplaats. Vanuit zijn positie had de chauffeur haar moeten zien, zeker
gezien het feit dat hij zelf heeft
aangegeven dat hij de situatie
ter plekke goed kent en op de
hoogte is van het feit dat niet
alle fietsers daar stoppen. De
chauffeur had daar volgens de
kantonrechter rekening mee
moeten houden en hem wordt
daarom onoplettendheid verweten.
De ouders van Rianne,
Familie Verweij

Jeugdkanopoloërs MdR D
winnen Keistad toernooi

Michiel de Ruyter vaart
baanrecord in Breda
Uithoorn - Traditioneel is het seizoen van nationale wedstrijden voor
de fanatiekere roeiers van Michiel
de Ruyter verdeeld over het voorjaar
- met als belangrijkste wedstrijd het
Amsterdamse spektakel de ‘Head of
the river Amstel’ – en de wedstrijden
in het najaar, die meestal in kleinere
boottypes gevaren worden.
Dit jaar stond daaraan op het programma toegevoegd de ‘Markregatta’, een race over 5 kilometer gevaren op de Mark bij Breda met een
spectaculaire
‘boord-aan-boord’
start, precies onder viaducten van
de A16, treinspoor en de HSL. In
beide bruggaten worden twee ploegen op een startlijn gelegd en zonder dat de ploegen elkaar kunnen zien tegelijk gestart. Wie dan
als eerste aan de andere kant uit
de brug te voorschijn komt heeft
het voordeel om de snelste koers te
kunnen kiezen.
De 4- (vier roeiers met ieder één
riem en zonder stuurman) van de
Ruyter, bestaande uit de Uithoornse
roeiers Jacco Tolenaars en Jan Röling en Kudelstaarters Eric Onderdelinden en Cees van Dok kwam
ruim als eerste uit de brug te voorschijn en zette een explosieve start
door in een snel gevaren race in
hoog tempo. De vijf kilometer werd
gesteund door een stevige windje in
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V.l.n.r.: De nieuwe bestuurder, Gerrit Buntsma (Auto Maas), Martijn van Gerwen (Easy2Drive)

Easy 2Drive verkeersschool
breidt zich verder uit
Mijdrecht - Afgelopen maandag
overhandigde salesmanager Gerrit Buntsma van SEAT dealer Auto
Maas de sleutels van twee gloednieuwe Seat Ibiza ST’s aan Martijn
van Gerwen, eigenaar van Bovag
autorijschool Easy2Drive verkeersschool uit Mijdrecht.
In de onlangs vernieuwde showroom van SEAT dealer Auto Maas
gaf Martijn aan dat de Ibiza een
enorme kostenbesparende auto is
en met name uitermate geschikt is

voor het geven van autorijlessen. “Ik
heb er zelfs al bijna 1 op 30 mee gereden”, aldus de eigenaar die inmiddels al 12 auto’s in de regio heeft
rondrijden en nog steeds groeiende
is. “We zijn uitermate tevreden over
deze economische kilometervreters.
We voelen ons thuis bij Auto Maas
en zijn blij met deze uitbreiding!”
Gerrit Buntsma prees de doortastendheid van Esay2Drive, die heel
scherp op de kleintjes let en enorm
geprofiteerd heeft van de acties die
nu in autoland aan de gang zijn.

dereen tegenstander Rijnland. Bij
rust keken de Uithoornaars dan ook
tegen een 2-4 achterstand aan. Na
een verbale opdonder in de rust was
het spel in de tweede helft vele malen beter. De eindstand: 7-4.
Misschien was de ommekeer in deze wedstrijd wel goed om de spelers scherp te krijgen voor de finale. De 1-0 viel al na een halve minuut. En ook in de rest van de eerste helft bleef MdR scoren. Halverwege stond het al 5-0. In de laatste
tien minuten van het toernooi was
het beste er wel een beetje af. De
eindstand: 6-1.
Een eervolle vermelding voor Reno
van den Berg kan niet achterwege
blijven. ‘De duif’, zoals zijn bijnaam
luidt, scoorde in de finale vijf van de
zes goals. Hij had zo toch wel een
buitensporig aandeel in het binnenhalen van de Kei, de eerste prijs op
het toernooi.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Ondernemers kunnen nog meer voor Uithoorn bereiken’
nemer moet je aan de regels
voldoen, terwijl de gemeente
de regels maakt. Maar ik zou
het soms anders willen zien.”

3

Jordy Keimes, fractievoorzitter voor het CDA

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan
Jordy Keimes. Hij is fractievoorzitter van het
CDA in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Waar wil je het
op deze pagina
over hebben?
“Over ondernemen in
Uithoorn. Na uitgebreid contact met ondernemers heeft
de gemeente in 2009 een economische visie geformuleerd,
met daarin plannen voor ondernemerschap in Uithoorn.
Inmiddels zijn we drie jaar
verder en worden de eerste
resultaten zichtbaar. Voor mij
als ondernemer is dat soms
best lastig om te accepteren.”

2

Wat bedoel je
daarmee?
“De besluitvorming van de
gemeenteraad is logischerwijs een heel andere dan die

Hoe gaat de
gemeente om
met ondernemers?
“De visie die we in Uithoorn
hebben vastgesteld, stelt
dat de gemeente vooral
faciliteert. De gemeente
heeft de regie, verzorgt de
wet- en regelgeving en luistert naar de ondernemers.
En soms moet de gemeente
ook de portemonnee trekken
– dat hoort er ook bij. Ik
denk dat dit de juiste benadering is om samen met de
ondernemers te zorgen voor
een mooi Uithoorn aan de
Amstel. Zeker in combinatie met de doelen die we

“Mooie vergezichten zijn leuk, maar we
moeten niet vergeten concreet te worden”
van mijzelf als ondernemer.
Als ik een kans zie, dan wil
ik die liefst gisteren grijpen.
Binnen de gemeente gaan de
processen niet zo snel. Dat
is logisch, want als onder-

hebben gesteld: een mooi
nieuw dorpscentrum, een
goed ondernemersklimaat
en revitalisering van het
bedrijventerrein. Ook voor
de inwoners is dit goed.”

4

Hoe pakt dit in
de praktijk uit?
“Op zich gaat het goed,
maar draagvlak is voor mij
een aandachtspunt. We
moeten geen plannen maken
en dan kijken wat iedereen
ervan vindt, maar het proces
omdraaien. Ook duren sommige zaken te lang. Mooie
vergezichten zijn leuk, maar
we moeten niet vergeten
concreet te worden. Dat
ontbreekt nog wel eens.”

5

Kun je een
voorbeeld van
succes noemen?
“Dan denk ik aan de winkels
langs de Amstel die leeg
stonden, maar inmiddels
zijn opgevuld. Dat is
belangrijk voor ondernemers, die nu geld willen
verdienen en niet over
een paar jaar. Bovendien
is het goed voor toeristen,
dat zij zien: hier gebeurt
wat. Ondernemers redden

zichzelf zolang er een
goede samenwerking
is met de gemeente.
Daarom is het ook goed
dat ondernemersverenigingen zich samenvoegen.
Laat ondernemers
elkaar maar opzoeken.
Met hulp van de gemeente
kunnen ze samen ontzettend
veel voor elkaar boksen,
voor zichzelf én voor
Uithoorn.”

Hoe moet het verder met de Schanskerk?
De gemeenteraad besprak
tijdens de vergadering van
28 juni het collegevoorstel
om een stedenbouwkundige
verkenning te laten uitvoeren
naar het Schansgebied.
Want, aldus wethouder
Jeroen Verheijen, als de
Schanskerk wél gesloopt
wordt, moet je weten wat je
met het gebied wil. Wat de
raad vooral wilde weten, was
wat het college heeft gedaan
met de moties uit 2009,
die aangaven te doen wat
mogelijk is om de Schanskerk
te behouden. De wethouder

legde uit dat het college een
uiterste poging had gedaan
de Schanskerk te behoeden
voor sloop door te pogen
‘De Burcht’ te kopen. Zo
zou de parochie het onderhoud aan de kerk kunnen
bekostigen. Het college was
al bijna rond met het bisdom
over de aankoop, toen
het parochiebestuur het
voorstel afwees. Daarna
restte nog het waarborgen
van de veiligheid rond de
Schanskerk. Ook vroegen
de raadsleden zich af of de
aanvraag voor een sloop-

vergunning al was
ingediend. Deze blijkt
inderdaad aangevraagd
te zijn. Omdat het een
monument betreft, moet
de erfgoedcommissie de
aanvraag beoordelen.
Maar als die besluit dat
het gebouw gesloopt mag
worden, moet de gemeente
een vergunning afgeven,
aldus de wethouder. Tijdens
het politiek debat van
morgenavond neemt de
raad een besluit over een
eventuele stedenbouwkundige verkenning.

Raadsagenda
Datum: 12 juli 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.40 uur

3

Schanskerk
19.50 uur

4

Amstelveenlijn,
presentatie 20.45 uur

5

Cultuurkaders en
cultuurpijlers 21.15 uur

6

Algemene Plaatselijke
Verordening 2012
21.40 uur

7

Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden 22.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 13 september
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

profiteer van onze
zomerac tie met bp

SUPERCOOL VOORDEEL
ALLEEN BIJ ROVÉMIJ!

kijk voor open
ingstijden in de bo
u
op onze webs wvak
ite

Zomeractie met BP
Bezoek tijdens de bouwvak onze vestiging en
profiteer nu van onze zomeractie in samenwerking
met BP-station Wilnis.

De Hyundai i10 1.1 i-Drive Cool
Normaal rijklaar:
Voordeel bij Rovémij:

• Tussen de € 100 en € 250, ontvangt u een bon voor een Mars 2-pack of

€11.660,€1.715,-

Snicker 2-pack of Bounty trio.

Incl. airco en rijklaar voor

€9.945,-

• Vanaf € 500* ontvangt u een bon voor een gratis wasbeurt.
• Vanaf € 1.750* ontvangt u een tegoedbon van € 35 om te tanken.
• Vanaf € 2.500* ontvangt u een BouwCenter Filippo bouwbon van € 50.

Wegenbelastingvrij

(* totaal bedrag wordt berekend over de totale omzet per klant in de periode week 29 t/m 33.
De verrekening van deze acties vindt plaats in week 34 en 35 en wordt in week 36 op de vestiging
gepubliceerd. Let op in week 31 en 32 zijn wij gesloten.)

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ

HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290, WWW.HYUNDAI.NL/ROVEMIJ
Gecombineerd brandstofverbruik: 4,6-5,5 (l/100 km) / 21,7-18,2 (km/l); CO2 emissie: 108 -129 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd
op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW, BPM, KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LEGES EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN
AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET
ANDERE ACTIES. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

w w w.hyundai.nl
TM

Filippo
Groot Mijdrechtstraat 37B - 3641 RV Mijdrecht - T: 0297 23 20 30 - www.bouwc enterfilippo.nl
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Kim Koek viert 25-jarig jubileum
bij Dance Centre Jolanda van Beek
Regio - Al 25 jaar danst Kim bij
Dance Centre Jolanda van Beek met
heel veel plezier. Als klein meisje is
haar passie voor dans ontstaan en
nog steeds is haar passie groot. Dit
jaar heeft Kim ook voor de 25e keer
aan de eindvoorstelling meegedaan.
Om die reden bracht Kim een grote
taart mee naar Studio 21 en verraste Jolanda en alle docenten met dit
prachtige jubileum. Tijd voor Jolanda om een bloemetje te brengen en
Kim nogmaals te feliciteren.
Kim: “Dit jaar was het mijn 25e show
bij Dance Centre Jolanda van Beek.
Iets om toch een beetje melodramatisch van te worden. Ik weet niet beter dan dat ik dans bij Jolanda. Mijn
eerste lessen heb ik van Marlène
Rach gekregen. Een heerlijke enthousiaste vrouw met passie voor

Leerlingen van groep 8 nemen
afscheid van de Twistvliedschool

dans en theater. Ik denk dat ik door
haar aangestoken ben en dat gevoel is nooit meer weg gegaan! Inmiddels hebben we fantastische
lessen van o.a. Maaike van Agteren en Merijn de Kok. Gastdocente
dit jaar was Jennifer van der Schaaf
die ik iets van 15 jaar geleden ook
als docente had. Zij kwam dit jaar
speciaal voor de show een stuk in
elkaar zetten met alle selectiegroepen. Helemaal te gek!
De shows zijn elk jaar weer het
kersje op de slagroom. Een heel
jaar hard werken om met z’n allen
een geweldige show neer te zetten.
Vroeger hadden we onze show altijd
in de schouwburg van Amstelveen.
Ik weet nog dat ik als klein meisje heel zenuwachtig in de coulisse
stond te wachten tot ik op mocht.
Geweldig met z’n allen op het podium. Nu hebben we het geluk onze
show te mogen geven in studio 21!
Dat is helemaal een beleving! Ik ben
Jolanda super dankbaar dat ze het
elk jaar weer mogelijk maakt.”

Mijdrecht - Zoals elk jaar komt er
voor vele groep achters een eind
aan een heerlijke schooltijd. Zo ook
afgelopen week voor de jongens en
meiden van de Twistvliedschool.
Allen gaan ze hun eigen weg, dus
er waren tranen alom te zien op het
schoolplein op de laatste schooldag. Ieder jaar geeft de vertrekkende groep een afscheidscadeau aan
school, als dank voor alle leerzame momenten. Dit jaar was de keuze gevallen op een mooi stationsbankje dat gesigneerd werd door alle leerlingen en de’ Juffen en meestersbank’ werd gedoopt. Alle kinderen uit groep 8 en vooral hun ouders
bedanken de leerkrachten en medewerkers van de Twistvliedschool.

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft
een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.
- Waverveen, omgeving Nessersluis: zwarte poes met witte befje, één
voetje is korter dan de andere drie voetjes. Kees heeft één wit voetje.
Gevonden:
- Uithoorn, Alexanderpoort: cyperse kat met witte snuit, bef, buik en
pootjes.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: zwart-witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Harley Davidson-weekend
bij Café Drinken en Zo
Uithoorn - En nu maar hopen dat
de weergoden gunstig gestemd zijn!
Alle voorbereidingen voor een geweldig weekend zijn nagenoeg afgerond, en als het maar droog blijft
zal dit weer een geweldig evenement gaan worden. Er zijn alweer
telefoontjes en mailtjes uit Duitsland, België en Frankrijk gekomen van Harley-liefhebbers die
graag naar dit evenement in Uithoorn willen komen. In de jaren zestig was motorrijden iets voor mensen die geen auto konden betalen. Tegenwoordig liggen de kaarten anders. Een motorfiets is geen
vervoermiddel van A naar B meer.
Het is de belichaming van een lifestyle. Wie is nu die stoere motorrijder die op zondagochtend een leren
jas aantrekt om de vrije jongen uit
te gaan hangen en over B-weggetjes rijdt? Het zal u misschien verbazen, maar het zou zo maar de tandarts, bankdirecteur, die succesvolle IT verkoper of uw hardwerkende
buurman/-vrouw kunnen zijn. Heel
even schudden zij het dagelijks leven van zich af. Even geen modelburgerschap, even niet de discipline
van gezinsverplichtingen, vergaderen, targets halen en de hypotheek
aflossen. Het zijn vooral veertigers
en vijftigers midden in het leven, die
even willen ontsnappen aan de verplichtingen van alle dag, ze gaan op
stap, het geluk achterna, vrijheid.
Niet benauwd of opgesloten, maar
heerlijk in de buitenlucht.

Zaterdag 21 juli zal er weer een ‘ride out’ gereden worden, belangrijke noot: elk merk motor is welkom!
De ride out start met de inschrijving
vanaf 12.00 uur bij café Drinken &
Zo en het vertrek is weer om 13.00
uur. De verwachte aankomsttijd in
Uithoorn is 16.30 uur. De afstand
van de 2012 Ride Out is circa 115
km. Om 19.00 uur een bbq voor de
liefhebbers. Iedereen kan daar aan
meedoen, wel van tevoren opgeven
graag. Dat kan ook telefonisch op
nummer (0297)561073. Vanaf ongeveer 19.00 uur zal ook in Drinken &
Zo de band Wild May West beginnen, een lekker swingende rock ‘n
Billy Bluesband. Zoals elk jaar zal dit
weer een heel leuke drukke avond
gaan worden, iedereen is van harte welkom, Biker of niet! Zondag
de 22e de 13e Harley Davidsondag!
Aanvang 12.00 uur. Uit het hele land
komen Harley Davidson liefhebbers naar Uithoorn (vorig jaar zelfs
uit Finland en Noorwegen), waar zij
hun bikes parkeren langs de Wilhelminakade.
Er zal een markt zijn met diverse
kraampjes met bikerswear en barretjes en eettentjes.The Masters of
Rock Rolin Blues en The Juke Joints
treden op. Weer of geen weer: Drinken & Zo gaat door met de Harleydag, ze maken er een groot feest
van! Kortom: good foods, drinks,
music, en vooral Harley Davidsons.
Zie volgende week de advertentie in
deze krant.

Vinkeveen - Juf Lisette en juf Telle
van groep 3 hadden een leuke dag
uitgekozen om hun verjaardagen te
vieren, namelijk de laatste schooldag. Het begon met het uitdelen
van cadeaus, natuurlijk voor de verjaardagen, maar ook als bedankje
voor het fijne schooljaar. Er zat ook
een treurig tintje aan omdat juf Telle afscheid neemt van de Sint Jozefschool. Dat vonden de kinderen erg
jammer, ze hadden haar graag ge-

houden! Na het uitpakken van alle
cadeaus was er alle tijd om buiten te
spelen, binnen spelletjes te doen en
cupcakejes te versieren. Om 12,00
uur werden alle kinderen getrakteerd op frites en knakworst.
Nadat iedereen uitgegeten was,
vertrokken zij, samen met groep 4,
naar het Veenweidebad om de rest
van de middag met elkaar te gaan
zwemmen. Wat een feest! Een leukere laatste schooldag bestaat niet!

Vermist
onze
Kees
Regio - Als vermist opgegeven door
zijn baas is deze zwart-witte kater
Kees. Kees heeft een witte snuit en
een wit voetje. Eén voetje is korter
dan de andere drie. Hij wordt vermist vanaf de Nessersluis in Waverveen. Wie kater Kees heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen
met de Dierenbescherming Amstel& Veenlanden via tel. 0297-343618.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Feestelijke laatste schooldag
voor groep 3 Sint Jozefschool

Leo van de Sluis en Cor
van Bemmelen winnaars
Aalsmeer - Regio - Afgelopen zaterdag was het weer een mooie dag
voor de duivenliefhebbers en de
duiven van PV Rond de Amstel. Het
weer was prachtig, lekker zonnetje
en de wind uit het zuid zuidoosten.
Er waren weer twee vluchten van
het progamma en twee marathons.
Eén progammavlucht voor de jonge
duiven en één voor de oude duiven.
De vlucht voor de jonge duiven
kwam vanuit het Belgische Grimbergen, een afstand van 145 km.
Deze vlucht werd een prooi voor
Leo van de Sluis uit Uithoorn en was
voor hem een bijzonder moment.
Leo heeft de duivensport drie jaar
geleden van zijn overleden vader
overgenomen en boekte zijn eerste
overwinning. Hopelijk zullen er nog
vele overwinningen volgen.
Leo werd in Rayon F 19 van 3179
duiven.
Tweede werd Peter Bosse uit Uithoorn die zijn vader Martin Bosse,
ook uit Uithoorn, een neusje voorbleef. Henk Snoek uit De Kwakel
pakte de dertiende duif en won de
attractieprijs: een heerlijke worst
van Slager Heemskerk uit Uithoorn.
De vlucht voor de oude duiven was
een zogenaamde dagfondvlucht.
Deze kwam vanuit de Franse plaats
Chateauroux, voor de duiven een afstand van 643 km.
De duifjes werden om 7:30 uur gelost. De eerste die een duif thuis
mocht verwelkomen was Cor van
Bemmelen in De Hoef.
De duif, een driejarige duivin landde
om 14:02 uur op haar hok en maakte een snelheid van 1634 m. p/min.
hetgeen neerkomt op een gemiddelde snelheid van 98 km. p/uur.
Cor werd in Rayon F 17 van 1066
duiven en van Noord-Holland Zuid
40 van 4993 duiven.
Tweede op deze vlucht werd Peter
Bosse. Derde werd Hans Half uit
Amstelhoek.
Eerste in de B-Poule werd Martin
v.d. Hoort uit Uithoorn.
De uitslagen op een rij:
Grimbergen
1. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
2. Peter Bosse, Uithoorn
3. Martin Bosse, Uithoorn
4. Wim Wijfje, De Kwakel
5. Henk Snoek, De Kwakel
6. Cor v. Bemmelen, De Hoef
7. Hans Half, Amstelhoek
8. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
9. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
10. Ron den Boer, Uithoorn

Chateauroux
1. Cor v. Bemmelen, De Hoef
2. Peter Bosse, Uithoorn
3. Hans Half, Amstelhoek
4. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
5. Ton Duivenvoorde, De Hoef
6. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
7. Wim Wijfje, De Kwakel
8. Piet v. Schaik, Uithoorn
9. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
10. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
De twee marathonvluchten betekenden een dubbelslag voor de
succesvolle combinatie Michel Veweij en Jan Castricum uit Mijdrecht.
Zij haalden enorm uit en verstevigden hun koppositie. De langste, beroemdste en meest tot de verbeelding sprekende vlucht is Barcelona. Verder dan vanuit deze mooie
Spaanse stad wordt er niet gevlogen, de afstand is dan ook 1.225 km!
Door o.a. de Pyreneeën en het Rhonedal moeten de duifjes vele obstakels omzeilen en dan die enorme afstand. Op deze vlucht klokte Rob
van de Wal uit Mijdrecht ook drie
vroege duiven, klasse!
De andere marathonvlucht kwam
uit het Zuid-Franse plaatsje Albi, afstand 950 km, deze verliep snel en
hier eiste Verweij/Castricum zelfs de
eerste drie plaatsen op, top!
Uitslag:
Barcelona
1. Verweij/Castricum
Mijdrecht
2. Rob vd Wal
Mijdrecht
3. Harrie Hendriks
Vinkeveen
Albi
1. Verweij/Castricum Mijdrecht
2. Harrie Hendriks
Vinkeveen
3. Richard vd Berg
De Kwakel

Winnaar 8-daagse reis naar
Corfu bij Grieks restaurant
Mijdrecht - Zaterdagavond 30 juni was het dan weer zo ver, voor al
weer de twaalfde keer werd de reis
naar Corfu verloot bij Grieks Specialiteiten Restaurant Corfu. Het winnende lot werd dit jaar getrokken
door niemand minder dan voetbalster Anouk Hoogendijk, die ondertussen kind aan huis is in het Griekse restaurant. Zoals elke laatste zaterdag van de maand was er deze
dag weer volop te genieten van live
muziek van de mannen van Soerta
Ferta, die het feest compleet maakten. Een vol restaurant kon genieten
van het heerlijke eten uit de Griekse keuken, onderwijl luisterend naar
de Griekse muziek. Tussen het eten
door werd iedereen bovendien uitgenodigd mee te doen met het dansen van de sirtaki terwijl de borden volgens traditie stuk werden
gegooid op de grond. Na het eten
werd het tijd te beginnen met de
trekking. Al de lootjes die vanaf januari 2012 door de klanten waren
ingevuld, werden in een plastic zak
gedaan waarna elke tafel een lootje
mocht trekken. De eerste 30 lootjes
waren allemaal goed voor een fles
wijn of souvenir die bij het restaurant kunnen worden opgehaald. De
derde prijs: een tafel voor 2 personen in het restaurant werd gewonnen door Irma van Tongeren uit Amstelveen. De tweede prijs: een geheel verzorgde tafel voor 4 personen
ging naar Tineke Nijboer uit Wilnis.
De hoofdprijs werd als laatst getrokken door Anouk Hoogendijk. De
8-daagse reis naar Corfu, verzorgd
van vliegtuig tot verblijf werd gewonnen door de familie van Ginkel
uit De Hoef, die meteen werd opgebeld om dezelfde avond de prijs
nog in ontvangst te nemen. Een half
uur later werden de winnaars onder

luid applaus verwelkomd in het restaurant. Opvallend is hoe groot de
reikwijdte van het restaurant is, met
naast veel winnaars uit de regio, ook
winnaars uit Amsterdam, Kerkrade,
Papendrecht, Woerden en Utrecht.
Lootje
Het prijzenfestijn begon ooit in
1998, het jaar dat het restaurant
in hartje Mijdrecht werd overgenomen door Jannis. Elke klant die
komt eten krijgt een lootje waarop naam, telefoonnummer en adres
word geschreven. Deze mogen vervolgens in een ton binnen het restaurant worden gegooid waar ze
worden verzameld tot de trekking.
Met deze actie wil Jannis de constant groeiende vaste klantenkring
die hij deze jaren heeft opgebouwd
bedanken door iets terug te geven.
Dit gulle ‘extraatje’ complementeert
het Griekse stukje grond op Raadhuislaan 1. Mede door deze actie,
maar meer nog door de grote verscheidenheid aan uitstekende puur
Griekse gerechten, heeft Jannis Mitropoulos in de loop der jaren een
grote klantenkring opgebouwd. Wie
binnenstapt komt meteen terecht
op een stukje van het prachtige
Griekenland, op eigen bodem. De
menukaart laat ook voor iedereen
vrije keus met zo’n 100 verschillende gerechten en heerlijke wijnen om
uit te kiezen. Er zal eind 2012 weer
worden begonnen met de actie voor
2013. Het dagelijks geopende restaurant heeft elke laatste zaterdag
van de maand live muziek en staat
ook klaar voor feesten en partijen.
Voor meer informatie: www.restaurantcorfu.nl. Jannis Mitropoulos,
Raadhuislaan 1, 3641 EG Mijdrecht,
0297-288440,
Twitter/Facebook:
@corfumijdrecht .
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Patty Brard bij
talentenshow
basisschool
de Zwaluw

Nes aan de Amstel - Nes aan de Amstel stond op zijn kop tijdens de finale
van de talentenjacht So You Think You’ve Got Talent met in de jury niemand
minder dan onze eigen famous Nesser Patty Brard! Op basisschool de Zwaluw hebben gedurende het schooljaar diverse voorrondes van de talentenshow plaatsgevonden, waarbij iedereen mee mocht doen met een optreden op dans-, zang- of muziekgebied. De animo was groot en de kinderen
van groep 1 tot en met groep 8 deden enthousiast mee met ondere andere
viool-, (tap)dans- en zangacts. Elke act werd beoordeeld door een deskundige jury en per voorronde werden alleen de allerbeste artiesten beloond
met een plek in de finale. Vanwege het onheilspellende weer vond de zinderende finale dit jaar niet buiten plaats in de mooie omgeving van Nes aan
de Amstel, maar gezellig binnen in het dorpshuis. De acts zagen er gelikt uit
en de outfits van de veelal toch wat zenuwachtige artiesten waren tot in de
puntjes verzorgd. Extra bijzonder en spannend was de deelname van Patty
Brard met man Antoine in de jury. Vanwege het hoge niveau en de diversiteit aan optredens was het voor de jury een haast onmogelijke opgave om
de beste act te kiezen en zijn de winnaars door de kinderen zelf gekozen
middels een stemronde. De nummers een tot en met drie kregen een prachtige beker voor hun prestatie, maar dankzij de lovende woorden van de jury
en een mooie medaille voor alle deelnemers voelde iedereen zich een winnaar. Ter afsluiting van deze muzikale ochtend werd zoals gebruikelijk door
iedereen uit volle borst meegezongen met het eigen Zwaluwlied, begeleid
door een leerlinge op de viool. Een perfecte afsluiting van het creatieve en
muzikale festijn dit schooljaar en er wordt alweer met plezier uitgekeken
naar het sportieve Olympische Spelen project dat voor de komende weken
op het programma staat. Er wordt namelijk niet voor niets gezongen in het
Zwaluwlied ‘op de Zwaluw is het feest het hele jaar!’

Geslaagden Alkwin
Kollege Uithoorn
Geslaagden HAVO
Nina ter Beek,
Vinkeveen
Lars Behrens,
Aalsmeer
Sebastian ten Berge,
Uithoorn
Stein Bosch,
Uithoorn
Jitte Buchner,
Aalsmeerderbrug
Kimberly Buis,
Aalsmeer
Laura Cligge,
Uithoorn
Romy Cligge,
Uithoorn
Laura Combee,
Aalsmeer
Sven Driessen,
Aalsmeer
Suzan Ertugrul,
Uithoorn
Senna van Gompel
Plinsenga,
Uithoorn
Loreen Gons,
Vinkeveen
Yentle Gootjes,
Kudelstaart
Mike de Haas,
Uithoorn
Renée van Ham,
De Kwakel
Wouter Haremaker,
Uithoorn
Marit Harte,
Aalsmeer
Sjoerd Heemskerk,
Uithoorn
Tijmen Heeren,
Aalsmeer
Raymon van den Hoek, Kudelstaart
Ward Hogervorst,
Uithoorn
Jean-Paul Homan,
Uithoorn
Nina van Honk,
Kudelstaart
Jacky Hoogendoorn,
Uithoorn
Koen van der Hoorn,
Nieuwveen
Suzanne Horsch,
Uithoorn
Aubrey de Jong,
Uithoorn
Bart de Jong,
Kudelstaart
Denise de Jong,
Kudelstaart
Elsemieke Jongkind,
Aalsmeer
Danny Kesting,
Aalsmeer
Lotte van der Klei,
Uithoorn
Jim Klijn,
De Kwakel
Arwen Kloos,
Uithoorn
Menno Koch,
Uithoorn
Indy van Koert,
Aalsmeer
Gerard Koot,
Uithoorn
Boris Kreecke,
Uithoorn
Tim Kuijlenburg,
Uithoorn
Luke van der Laan,
Uithoorn
Robin Lamers,
Aalsmeer
Maxime Legez,
De Kwakel
Jelle Ligthart,
Uithoorn
Laura Lock,
De Kwakel
Patrick Lodewijks,
Uithoorn
Tom Maarsen,
Aalsmeer
Inge Maassen
Amstelveen
Bob Mantel,
Mijdrecht

Peter Meijhuis,
Kudelstaart
Patrick Melman,
Aalsmeer
Sarina Middelkoop,
Aalsmeer
Sophie Molenaar,
Kudelstaart
Aram Mukanay,
Uithoorn
Sophie Muller,
Uithoorn
Lisanne van den Nouland,
Kudelstaart
Niels van Os,
Vinkeveen
Joël Overwater,
De Kwakel
Esmee Pappot,
Uithoorn
Wesley Pauw,
Mijdrecht
Laura Peters,
Aalsmeer
Sarah van der Pijl,
Uithoorn
Wouter Plasmeijer,
Uithoorn
Lichelle de Ree,
Vinkeveen
Tom van Rijn,
Aalsmeer
Sandra Rodenburg,
Kudelstaart
Charlotte Röhl,
Uithoorn
Roby Sassen,
Uithoorn
Nina Schmidt,
Uithoorn
Joeri van de Schraaff,
Aalsmeer
Dominique Selviyan,
Uithoorn
Tom Siebeler,
Uithoorn
Ringo Sijbrants
Amstelveen
Saskia Teeuwen,
Kudelstaart
Priscilla Teunissen,
Uithoorn
Marthe Tijsterman,
Uithoorn
Jort Udinga,
Kudelstaart
Kaj Udinga,
Kudelstaart
Roy Valk,
Uithoorn
Mike Veerman,
Aalsmeer
Alex van der Veldt,
De Kwakel
Stacy van der Veldt,
De Kwakel
Stef Vermolen,
Mijdrecht
Gerrit Versteegh,
Kudelstaart
Jelle Vervoorn
Vrouwenakker
Chesney Vosveld,
De Kwakel
Mitchell Vreeken,
Aalsmeer
Jesse de Vries,
De Kwakel
Tom de Vries,
Kudelstaart
Max Wegbrans,
Uithoorn
Thijs Wijfjes,
Nieuwveen
Shane Wijnberg,
Uithoorn
Thuur Wilde,
Vinkeveen
Anne van Willegen,
Aalsmeer
Joost van Willegen,
Aalsmeer
Alexander Wouters,
Vinkeveen
Suzanne Wouters,
Vinkeveen
Niels Zandvliet,
Uithoorn
Abdullah Zarshoi,
Kudelstaart

Lorenzo Zorn,
Kudelstaart
Tessa van der Zwaard,
Aalsmeer
Geslaagden VWO
Romy Akkermans,
Mijdrecht
Leon Argiroulis,
Uithoorn
Bart Beerens,
De Kwakel
Iris Bekkering,
Uithoorn
Thies Blonk,
De Kwakel
Kim de Boer,
Mijdrecht
Pam de Boer,
Kudelstaart
Sabine Boomhouwer,
Aalsmeer
Alison Bosman
Amsterdam
Eva Brandel,
Uithoorn
Renée Bremer,
Uithoorn
Jordy Breuker,
De Kwakel
Esthera Buijs,
Aalsmeer
Rachel Bulle,
Uithoorn
Brigitte Burger,
Mijdrecht
Pim Buskermolen,
Uithoorn
Victor Carstens,
Mijdrecht
Marijn Clevers,
Uithoorn
Balou Crezee,
Uithoorn
Elianne van Dam,
Aalsmeer
Marieke Dekker,
Uithoorn
Tom Doeswijk,
Kudelstaart
Robert Donkers,
Mijdrecht
Lina Drakostamatis,
Uithoorn
Lotte van der Drift,
Aalsmeer
Jelle Duteweert,
Nieuwveen
Kristel Eigenhuis,
Aalsmeer
Joost van Eijk,
Aalsmeer
Pernette van Eijk,
De Kwakel
Dámaris Engelschman, Vinkeveen
Robin Geudeke,
Uithoorn
Kathy Goossens,
Nes a/d Amstel
Lara de Graaf,
Uithoorn
Ashley Groeneveld,
Uithoorn
Milou van Haastrecht Zevenhoven
Mirjam Hazenbosch,
Mijdrecht
Jurriënne Heijnen,
Vinkeveen
Wouter Heinrich,
Uithoorn
Judith Hilhorst,
Uithoorn
Tim Hoeberechts,
Nieuwkoop
Kelly Hogervorst,
Uithoorn
Ilona Hoogenboom,
Kudelstaart
Dionne Hoogendoorn,
Uithoorn
Martijn van Hoorn,
Uithoorn
Sander van Hoorn,
Uithoorn
Matthijs Huijbregts,
Uithoorn
Thijs Jalving,
Uithoorn
Mike Jennekens,
Uithoorn
Marianne Jongkind,
Kudelstaart
Liza Keessen,
Aalsmeer
Olaf Kempers,
De Kwakel
Antoon Kouwenhoven, Nieuwveen
Pieter Kranenborg,
Uithoorn
Annemiek de Kuiper,
Uithoorn

Pascalle van Laar,
Nieuwkoop
Shannon Lakerveld,
Aalsmeer
Willemijn van Leeuwen,
Uithoorn
Dagna Lek,
Uithoorn
Mieke Lentjes,
Kudelstaart
Guido Limburg,
Uithoorn
Dimitri Lindijer,
Kudelstaart
Michiel van Marsbergen, Aalsmeer
Christabel Masters,
Aalsmeer
Isabelle van der Meulen, Uithoorn
Kelvin Moenis,
Kudelstaart
Michelle van Mulken,
Uithoorn
Dion Oudshoorn,
De Kwakel
Maurits Peters,
Aalsmeer
Jelle Peterse,
Nieuwveen
Kees Pijnenburg,
Vinkeveen
Myrthe Polfliet,
Uithoorn
Janneke Pons,
Uithoorn
Michelle Rademaker,
Aalsmeer
Roos Riepe,
Uithoorn
Eline Rip,
Uithoorn
Hugo Roelink,
Aalsmeer
Pjotr Roelofsen,
Uithoorn
Loeki Rooijakkers,
Uithoorn
Mark Ruessink,
Kudelstaart
Jeffrey Ruhe,
Mijdrecht
Laura van Rutten,
Uithoorn
Noud Schartman,
Uithoorn
Jorrit van der Schot,
Uithoorn
Marloes Schrijer,
Uithoorn
Hannah Schütte,
Mijdrecht
Niels Schuurman,
Vinkeveen
Tara Smid,
Nieuwkoop
Wouter Smit,
Uithoorn
Jan Sparnaaij,
Kudelstaart
Chucky Tam,
Aalsmeer
Mayca Thijssen,
Uithoorn
Liza Tichelaar,
Aalsmeer
Mike Timmermans,
Uithoorn
Lauren Veerhuis,
Mijdrecht
Lisa Vegter,
Uithoorn
Kasper Verhoog,
Nieuwkoop
Joyce Verkuijl,
Kudelstaart
Isabelle de Vink,
Uithoorn
Chinook Vleghaar,
Aalsmeer
Romana de Vries,
Aalsmeer
Astrid van der Wals,
Uithoorn
Sanne van Wandelen, Kudelstaart
Martijn Wester,
Mijdrecht
Manon Westra,
Uithoorn
Diana Weststeijn,
Kudelstaart
Michael Wilhelm,
Vinkeveen
Kim van Willegen,
Aalsmeer
Leon van Wissen,
Kudelstaart
Melanie van der Woude Amstelveen
Coen van der Zaan,
Kudelstaart
Tiffany Zandvliet,
Uithoorn

Dolle pret op eindfeest
peuteropvang Hummeloord
Uithoorn - Dinsdag 3 juli was het
weer feest op peuteropvang Hummeloord. Zo vlak voor de grote vakantie was het weer tijd voor het
eindfeest. De hele dag stond in het
teken van het thema Verkeer. Zodra de kinderen (de jongetjes in het
groen en de meisjes in het rood) bij
Hummeloord aankwamen zagen
ze al direct dat er wat aan de hand
was: het buitenspeelplein hadden
juf Hélène en juf Caroline helemaal omgetoverd tot een verkeersplein met een heuse wasstraat, een
tankstation en allerlei spelletjes.
Ook binnen zag het er heel gezellig uit door de verschillende knutselwerkjes die rondom het thema
de afgelopen weken door de kinderen al geknutseld waren. Juf Caroline opende de ochtend als verkeersregelaar en nadat een aantal onderwerpen zoals het stoplicht
en het spiegelei (en dan niet degene die je kunt eten…) ter sprake

was gekomen, konden de kinderen
met hulp van een aantal ouders in
groepjes de verschillende spelletjes
langs. Ze konden bijvoorbeeld tegen
elkaar racen en Cars blikken gooien, politieagentje spelen d.m.v. een
parcours op het plein, je auto wassen in de wasstraat wat gezien het
weer één van de favorieten was, pionnen omgooien tijdens het glijden
en cake in de kleuren van het stoplicht versieren. De ochtend werd afgesloten met heerlijke pannenkoeken en een stoplichtijsje die gezellig
in het zonnetje op het picknickkleed
genuttigd werden.
Om half 12 werden alle kinderen
weer opgehaald en kregen ze als
cadeautje een ‘spiegelei’ mee naar
huis. Zo kan er thuis ook nog spelenderwijs geoefend worden met allerlei verkeerssituaties.
Er kan teruggekeken worden op een
zéér geslaagde dag!
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Dirk en Corrie Kruyt-van
der Neut 60 jaar getrouwd

Mijdrecht - Een diamanten huwelijk. Die eer viel dit keer op woensdag 4 juli jl. te beurt aan Dirk en
Corrie Kruyt-van der Neut aan de
Prinses Marijkelaan. Een kwestie
van doorademen zou je zo zeggen,
maar je moet ook het (gezondheids)
geluk wat aan je zijde hebben. Gelet op de vele gouden en diamanten huwelijken die met de regelmaat van een klok in De Ronde Venen worden aangekondigd, rijst de
vraag zo langzamerhand of je dergelijke langjarige huwelijken nog
wel ‘uniek’ kunt noemen. Het antwoord is volmondig ‘ja’. Want het
blijft een bijzondere gebeurtenis. In
de moderne samenleving van vandaag, waar partners meer met elkaar gaan ‘samenwonen’ in plaats
van trouwen en ook sneller van elkaar ‘scheiden’, worden langdurige
huwelijken schaars. Gouden en diamanten bruiloften kom je veelal nog
tegen in traditionele dorpen, zoals wij die kennen in De Ronde Venen. Daaronder die van Dirk en Corrie. Beiden kennen elkaar overigens
al langer dan 65 jaar. Zij ontmoetten
elkaar in juni 1944, toen de Tweede
Wereldoorlog op zijn eind liep. Dirk
was toen 18 jaar.

Hij is geboren op 30 november
1925 in Uithoorn. Corrie was toen
een 17-jarige tiener. Zij is geboren
in Mijdrecht op 7 maart 1927. “Het
was oorlog en wij hadden hier in
Mijdrecht geen aardappelen, maar
in Uithoorn waren ze wel. Daar
kwam ik Dirk bij de groenteboer tegen. Hij vroeg mij of ik een stukje
met hem wilde fietsen, zo goed en
kwaad als dat ging in die tijd. Uiteindelijk is daardoor de ‘klik’ tussen ons gekomen. Het duurde toen
nog acht jaar voordat we in het huwelijksbootje zijn gestapt. Dat was
in 1952 hier in Mijdrecht. Sindsdien
zijn we hier blijven wonen. Dus behalve met elkaar zijn we ook zestig
jaar samen in Mijdrecht. En we hebben het altijd goed gehad; de kinderen zijn nooit wat tekort gekomen en wij hebben ook nooit problemen met hen gehad. Omgekeerd
ook niet”, laat Corrie goed bespraakt
weten. Zij is altijd huisvrouw geweest en in dat licht de spil van het
gezin. Eerst woonde het echtpaar
op Bozenhoven op de plaats waar
nu al jaren de leegstaande school
staat. In 1966 werd verhuisd naar
de Prinses Marijkelaan wat nu nog
steeds hun domicilie is. Uit het hu-

welijk werden drie kinderen geboren, twee zonen en een dochter. Er
zijn inmiddels drie kleinkinderen, allemaal jongens.
Honderd brieven
Dirk vertelt dat hij na de oorlog zijn
militaire dienst heeft vervuld middels een uitzending naar het voormalig Nederlands-Indië. “Het is het
mooiste land dat ik ooit heb gezien
met (toen) fijne mensen die heel
erg trouw waren. Het was een hele
aparte belevenis voor mij. Wij hadden als militair in Nederland een
opleiding gekregen, maar in de tropen is het toch heel anders. Dat was
een herscholing. Veel geleerd hebben wij daar van de Molukse militairen. Daar hebben wij onze overleving aan te danken. Toen ik daar
was hebben Corrie en ik elkaar wel
honderd brieven geschreven”, vertelt Dirk die het volgens zijn echtgenote nog vaak heeft over die tijd. In
zijn werkzame leven heeft Dirk heel
veel aangepakt. Hij kreeg in de oorlog werk bij een chrysantenkweker
in Aalsmeer, was filmoperateur in
Uithoorn en volgde een cursus voor
elektricien waarna hij in de bouw
ging werken. Maar omdat hij liever

in de buurt van Mijdrecht iets wilde doen kwam hij bij de toenmalige Zadelfabriek van Reinder Jakob
Kooi terecht, die tegenover het station was gevestigd. Uiteindelijk was
het bij Kroon Meubelen in Mijdrecht
waar hij zijn laatste werkterrein
vond en het er tot aan zijn pensionering 24 jaar met plezier heeft volgehouden.
De hobby’s van Dirk zijn tot op de
dag van vandaag altijd fotografie en
kunstschilderen geweest. Hij doet
dat zeer verdienstelijk. In de loop
van zijn werkzame leven is Dirk een
bekende geweest in Mijdrecht door
onder meer trouwreportages en het
maken van pasfoto’s. Hij had in huis
een ruimte waar hij zijn (toen nog)
films en foto’s ontwikkelde en afdrukte. Tegenwoordig is alles digitaal, maar niet in zijn tijd. Nu fotografeert hij alleen nog maar voor
zijn plezier. “Een pracht tijd, toen
met die fotografie. Het was allemaal
handwerk.”
Burgemeester Maarten Divendal
bezocht het jubilerende bruidspaar en nam traditiegetrouw het
boek ‘De Plassen’ mee. Een fotoboek over de Vinkeveense plassen en Botshol. Tevens had de gemeente een bloemstukje laten bezorgen en bleek tevens de felicitatie
van Hare Majesteit Koningin Beatrix
op het juiste moment te zijn aangekomen. Het bruidspaar toonde zich
erg verheugd met deze aandacht.
Burgemeester Divendal raakte al
snel in een geanimeerd gesprek gewikkeld met Corrie en Dirk. Over en
weer bleek het duidelijk te klikken,
ook al omdat ‘de burg’ kon meepraten over fotografie van destijds en
aan Corrie vroeg wat ‘het geheim’ is
om nog gezond en wel zolang met
elkaar een huwelijk te delen… Dat
schijnt toch te maken te hebben
met een (grote) dosis geluk en tussen de klippen door te kunnen zeilen... “Maar dat heb je niet allemaal
zelf in de hand”, aldus Corrie. Afgelopen zaterdag werd in Partycentrum De Meijert het huwelijksjubileum in kleine kring gevierd met familie en goede vrienden.
Bruidspaar, namens de Nieuwe
Meerbode alsnog van harte gefeliciteerd met dit toch wel grootse gebeuren in uw leven. Gezien uw positieve instelling en recht doend aan
‘het geheim’ van een lang huwelijk,
kunnen er nog wel eens vele vreugdevolle jaren volgen richting briljant.

Meester Gerrit neemt afscheid
van Pijlstaartschool
Vinkeveen – Na 41 jaar (!) voor de
klas gestaan te hebben, heeft meester Gerrit donderdag 5 juli afscheid
genomen van leerlingen, collega’s
en ouders van de Pijlstaartschool.
Voordat meester Gerrit naar Vinkeveen kwam heeft hij 30 jaar voor de
klas in Amsterdam gestaan. Toen
hij het daar niet meer naar zijn zin
had, besloot hij te solliciteren op de
Molenlandschool in Mijdrecht. Helaas ging dit niet door maar geluk-

rijden en mochten alle kinderen en
leerkrachten uit diverse smaken een
heerlijk Italiaans ijsje kiezen. Iedereen heeft op deze warme dag heerlijk gesmuld van deze traktatie.
De kleuters gingen daarna meteen
genieten van hun vakantie. Voor de
andere groepen begon de vakantie
op vrijdag om 12.00 uur.
Op maandag 20 augustus gaat de
school weer open, voor de ouders
staan dan de koffie en thee klaar en
kunnen zij gezellig bijpraten met elkaar.

Wordt u wel eens tureluurs
van de rietzanger?
Op de natuurgebiedjes van onze Stichting wordt regelmatig – ná het
broedseizoen – gemaaid. Dat is nodig omdat we de grond ‘schraal’
willen houden: dat levert later weer de mooiste nieuwe planten en
bloemen op.
We doen zelf een groot deel van het onderhoud, d.w.z. een aantal
bestuursleden, geholpen door vrijwilligers o.a. van de Knotploeg
De Ronde Venen. Zo gaan we regelmatig ’s winters knotten en twee
keer per jaar … ‘hooien’.
Nadat er gemaaid is moet al het te lange gras en overtollig riet
verwijderd worden en dát
vraagt wat extra ‘menskracht’. Het hooi wordt bijeengeharkt en
gedeeltelijk in de natte kanten van het gebied, direct achter de
beschoeiing, gestopt. Maar het meeste moet worden afgevoerd en
dat is wat meer werk. Eerst wordt het maaisel (hopelijk niet te nat
geregend) op hopen geharkt en dan door steeds twee mensen - als
kaasdragers met een groot net tussen zich in - naar de weg gebracht
en op een grote wagen geladen.
Daar wordt het opgehaald door Joost Samsom, de biologische boer
die er zijn koeien mee verwent.
Als je zo aan het harken bent, in een doodstil gebied, dan geniet je
van de frisse lucht, het prachtige uitzicht en vooral van de vogels
die je overal om je heen hoort. Je hoeft geen echte ‘kenner’ te zijn
om de tureluur te herkennen en de rietzanger is hier ook in ruime
mate aanwezig.
Vele handen maken licht werk en als je om half elf aan de koffie
met gevulde koek gaat, dan is het prachtig om te zien wát je samen
allemaal al gedaan hebt.
Naast donateurs zoekt Stichting De Bovenlanden ook vrijwilligers
die af en toe eens een ochtendje willen komen helpen. Er wordt
gewerkt van 9.00 tot 12.30 uur (langer of vaker mág) en dat van 9
t/m 12 juli en straks weer eind september.
Wilt u een keer echt lekker bezig zijn en daarbij ook nog iets extra’s
voor de natuur doen: een mailtje naar info@debovenlanden.nl en
we zullen u graag verder informeren.

Mocht u Stichting De
Bovenlanden willen steunen
dan kan dat al voor slechts 7
euro per jaar. Kijk op www.
stichtingdebovenlanden.nl voor
meer informatie.

le leerlingen en leerkrachten toegezongen op de melodie van ‘Bloed,
zweet en tranen’. Hierna overhandigden de kinderen uit zijn klas
hem allemaal een zonnebloem met
daaraan een persoonlijke groet. Het
laatste lied dat voor hem werd gezongen was geschreven op de melodie ‘De laatste borrel’. Dit werd
hem toch allemaal iets te veel, het
afscheid is nu echt een feit. Gelukkig werd hij gedurende dit half uur
bijgestaan door zijn partner Elly. Iedereen is het er over eens dat het
jammer is dat er wéér een meester uit het onderwijs vertrekt! Iedereen van De Pijlstaart wenst meester
Gerrit en zijn partner Elly heel veel
geluk voor de komende jaren.

Wilnis - De laatste week voor de vakantie is op de Prinses Beatrixschool
altijd een leuke week. De kinderen
gaan alvast een kijkje nemen in hun
nieuwe klas tijdens het doordraaien.
Groep 8 voert de musical op voor
de hele school. De meeste lessen
zijn behandeld dus er is wat extra
tijd om te spelen. Iedereen kijkt uit
naar zes vrije weken om leuke dingen te gaan doen en lekker te luieren. De ouderraad wilde dit jaar de
vakantie extra feestelijk inluiden. Op
donderdagmiddag kwam een ijswagen van Portfino het schoolplein op-

DE BOVENLANDEN

Martin Kemperman
Bestuurslid Stichting De Bovenlanden

kig kon hij in Vinkeveen terecht op
de Pijlstaartschool. Meester Gerrit
heeft samen met meester Bert voor
groep 7 gestaan, hierna ging hij samen met juf Linda lesgeven aan
groep 6. De laatste vier jaar heeft hij
samen met meester Tom de kinderen in groep 6 les mogen geven. ICT
en computers zijn echt ‘zijn ding’.
Meester Gerrit heeft met plezier het
ict-beleid op de Pijlstaart vormgegeven. Meester Gerrit werd door al-

Vakantie op Beatrixschool
begint ‘ijs’koud

STICHTING

COLUMN

Cheque Quaker voor
logeerhuis De Biezenwaard
Uithoorn - Ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van Quaker in Uithoorn werd er in juni een receptie
georganiseerd voor diverse relaties.
Namens de gemeente Uithoorn feliciteerde burgemeester Oudshoorn
tijdens een korte speech de Quaker
organisatie en werd er met diverse mensen nagepraat over verschillende zaken. De CEO en president
van Quaker, de heer Mike Barry, was
uit Amerika overgevlogen om deze
receptie op de Nederlandse Quaker vestiging bij te wonen en kon
tijdens de receptie kennis maken
met de burgemeester van Uithoorn.
Wanneer relaties een cadeau aan
Quaker wilden geven voor dit jubileumjaar werd aan deze genodigden
gevraagd om een bedrag te storten dat dan ten goede zou komen
aan kinderhospice de Biezenwaard

in Uithoorn. Quaker was blij verrast
te zien dat er ongeveer 2500 euro
was gestort waarna Quaker besloot
dit bedrag te verdubbelen. Woensdag 4 juli kon de Managing Director van Quaker, de heer ten Duis,
een cheque van 5000 euro overhandigen aan Manfred Jansen, clustermanager van de Biezenwaard. De
Biezenwaard was erg blij met deze cheque en Manfred Jansen gaf
aan dat dit bedrag enorm welkom
is om ontwikkelingsmateriaal aan te
schaffen dat meestal van hout is en
handgemaakt wordt waardoor dergelijk materiaal erg duur is. Quaker
is uiteraard zeer verheugd de kinderen van de Biezenwaard op deze
manier financieel te kunnen ondersteunen bij de aanschaf van spullen
voor de ontwikkeling van deze kinderen.

2e katern
Joke de Vries neemt swingend
afscheid van Proostdijschool
Mijdrecht - Woensdag 4 juli nam
directeur Joke de Vries afscheid
van de Proostdijschool. Alle kinderen en leerkrachten bezorgden haar
een swingend afscheid. Op de foto
is te zien hoe ‘hun juf’ nog aardig
mee staat te linedancen bij een optreden van groep 7. Veel ouders en
belangstellenden kwamen kijken en
na afloop was er een drukbezochte receptie.
De Proostdijschool heeft onder leiding van Joke de Vries een heel

goed ontwikkeling doorgemaakt.
De school staat er goed voor. De
Proostdijschool staat voor een kwalitatief zeer goed en breed onderwijsaanbod. Aan de inschrijvingen
is te zien dat dit zeer gewaardeerd
wordt.
De schoolleiding en de leerlingen
wensen juf Joke een heel fijne pensioentijd en onder leiding van de
nieuwe directeur Bernadette von
den Benken zal de school blijvend
kwaliteit blijven bieden.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Straatbarbecue Cyclamenlaan wederom heel gezellig
De Kwakel - Mede vanwege het
succes van vorig jaar is dit jaar de
tweede straatbarbeque van de Cyclamenlaan georganiseerd. Er was
weer veel animo voor de BBQ zodat
Jacqueline en Marga met hulp van
een flink aantal buren de boel weer
op konden tuigen. Gelukkig was er
goed weer voorspeld, zodat de happening nu wel in hun eigen Cyclamenlaan kon plaatsvinden. Mede
doordat de beide organisatoren uit
het slagersvak komen was de catering van de hoogste kwaliteit. De
Kwakelse detailhandel en horeca zorgden ervoor dat alle bestelde
spullen klaarstonden. Zo blijkt maar
weer dat je voor al je boodschappen
en horecabezoek prima terecht kan
in De Kwakel!
Zaterdagochtend werd al vroeg met
de opbouw begonnen. Er stond wel
veel wind. Geen probleem voor de
Cyclamenlaanbewoners, een flinke

Groep 8 de Schakel neemt
met gladde praatjes afscheid
Vinkeveen - Woensdag 4 juli jl.
hebben de leerlingen van groep 8
van de Schakel op een spectaculaire manier afscheid genomen van de
basisschool.
De leerlingen wisten van tevoren niet wat hen te wachten stond.
Ze verzamelden zich om 11.30 uur
bij Bouwbedrijf Mulckhuyse. Van-

af daar werden ze met een brandweerauto naar school gebracht. Alle leerlingen en leerkrachten van de
school stonden klaar voor een warm
onthaal. Groep 8 liep door een erehaag heen en er werden slingers
gegooid. Na een uitgebreide lunch
gingen de leerlingen op expeditie door Vinkeveen. Met behulp van
een GPS hebben ze heel Vinkeveen

en Waverveen doorkruist. Hierbij
gingen ze niet alleen te voet en op
de fiets, maar ook per grote vijfpersoonsstep en per bootje. Onderweg
hebben ze allerhande opdrachten
vervuld. Bij schoenmaker Ab Smit
hebben ze etuis gemaakt, ze hebben bij Jena Sails knopen in een
stukje zeil gemaakt. Bij Bouwbedrijf
Mulckhuyse hebben de kinderen in

Groep 8 neemt met Hippie Hotel
afscheid van Kon. Julianaschool
Wilnis - Dinsdag 3 juli was het alweer zover! De kinderen van groep

8 van de Kon. Julianaschool namen
afscheid. ’s Ochtends werd de in-

gestudeerde musical ‘Hippie Hotel’
gespeeld voor alle leerlingen van de

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

feesttent werd geplaatst en gezellig ingericht. Met wat extra sta-tafels en zitjes voor de ouderen had
iedereen een prima plek. Dankzij
buurtbeheer was er de mogelijkheid voor het plaatsen van een leuk
springkussen voor de kinderen. Er is
wat afgesprongen door de kids deze
middag! Dj Michel Kas zorgde deze middag met zijn discotheek voor
een vrolijke noot. Een goede zet
zo bleek later, want menig dansje
is gemaakt op de geïmproviseerde
dansvloer. Om 23.00 uur klonk het
lied ‘De laatste ronde’, waarna iedereen voldaan huiswaarts keerde.
De bewoners van de Cyclamenlaan
danken de organisatie en de medebewoners, die deze straatbarbeque
mogelijk gemaakt hebben: het was
weer zeer gezellig en prima geregeld allemaal. Hopelijk tot volgend
jaar.

de werkplaats flink getimmerd. De
kinderen hebben samen ook een
mooi schilderij gemaakt. De basis hiervoor is gemaakt door Henk
en Annie Overbeeke. De leerlingen
mochten hun gezicht intekenen.
Toen alle opdrachten vervuld waren, was het tijd voor ontspanning
en een lekkere maaltijd. Na de barbecue begon het officiële afscheid.
Voor elk kind was er een persoonlijk
woordje en een PowerPoint presentatie met foto’s. Het is altijd leuk om
te zien hoe de kinderen als 4-jarigen de school binnenkomen en hoe
ze er nu uitzien. Ook kregen de leerlingen een bijbel naar keuze overhandigd. Het afscheidscadeau van
groep 8 voor de school was een
prachtige wandklok met het nieuwe logo. Deze zal straks vast prachtig staan in het nieuwe schoolgebouw. Na het officiële gedeelte begon voor de leerlingen het meest
spannende deel van de dag: de musical. Na maanden oefenen mochten de leerlingen nu hun acteertalenten showen. De Musical Gladde
Praatjes werd vol overtuiging gespeeld. Er werd gezongen, gedanst
en geacteerd. Het publiek reageerde enthousiast en klapte hard. Eric,
Hanna v E, Lars, Daniel, Martijn, Esmee, Andrea, Ben, Celine, Annabel,
Hanna O, Gina, Naomi, Rosalie en
Marije: de leerlingen en het team
van de Schakel wensen jullie heel
veel succes op jullie nieuwe scholen. Maar eerst gaan jullie genieten
van jullie vakantie.

school. Hierbij waren ook oud-leerlingen aanwezig die allemaal zichtbaar genoten van de musical!
’s Avonds hebben de kinderen de
musical nog een keer gespeeld voor
de ouders en andere familieleden
en belangstellenden.
De musical ging over Hotel Rembrandt dat in grote problemen was.
Hoge schulden en achterstallig onderhoud zorgen ervoor dat het hotel bijna moet sluiten. Daarom organiseert de eigenaar een culinaire
avond voor een aantal rijke Nederlanders om het hotel van de ondergang te redden. Het lijkt zo’n goed
idee, maar alles pakt anders uit dan
verwacht…
Na het opvoeren van de musical was
er een korte terugblik door middel
van een filmpje op het schoolkamp.
Daarna werd er afscheid genomen
van twee ouderraadsleden met een
rap waarin ze hartelijk bedankt werden voor hun jarenlange hulp. Ook
de kinderen werden nog toegezongen met een afscheidslied. De leerkrachten zetten hierna alle leerlingen even afzonderlijk in de schijnwerpers via een PowerPointfoto en
wensten ze allemaal heel veel succes voor de toekomst. De voorzitster
overhandigde alle leerlingen hun eigen gekozen Bijbel en de Ouderraad complimenteerde het afscheid
met een prachtig afscheidsboek.
Het was een prachtige afscheidsavond waar iedereen met plezier
op terugkijkt. Het schoolteam wenst
alle kinderen van de Kon. Julianaschool een heel fijne en ontspannen
vakantie toe en hopen dat ze iedereen in augustus weer in goede gezondheid mogen begroeten!!

Broedvogels in
Botshol
Ze broeden dicht bij elkaar
op een eilandje in de Grote
Wije van het Botshol. Meeuwen hebben er ook hun nesten. Nadert er een roofvogel,
dan maken de meeuwen een
kabaal van jewelste om hem
te verjagen. Dat eilandje is
daarom een veilige plek voor
de lepelaars. Ze kunnen er
rustig broeden en hun jongen
grootbrengen.
De jongen zijn donzig en hebben een roze snavel. Maar
bij het groter groeien krijgen
ze veren en wordt hun snavel
lang, plat en lepelvormig. Ze
zijn dan nauwelijks te onderscheiden van de oudervogels.
Met hun lepelsnavel kunnen
ze prima fourageren. Ze eten
stekelbaarsjes, waterinsecten
en amfibieën.
En in het nabijgelegen
plasdrasgebied van de Waverhoek zijn die volop te vinden. Zijn de vogels daar in de
prut weggezakt, dan komen
ze er met krachtige vleugelslagen weer uit. En vliegende
lepelaars zijn bijna nog mooier
dan broedende of wadende.
In de zomer en nazomer gaan
de lepelaars naar hun overwinteringsplaatsen in WestAfrika, zo’n 4500 kilometer ver.
De jongen gaan het eerst. Ze
vliegen via moerasgebieden in
Spanje of Frankrijk. Daar vetten

ze een paar weken op voor de
tweede etappe.
De lepelaar is lange tijd een
zeldzame verschijning geweest in Nederland. Maar hij
is terug in allerlei gebieden,
zo ook in Botshol en de Waverhoek.
Als ik na het broedseizoen
op de Grote Wije het Botsholbroedeiland iets te dicht nader, vliegen de lepelaars en
meeuwen omhoog. De lepelaars doen dat sierlijk met
lange slagen en de meeuwen
krijsend. Ik geniet van die
prachtige grote vogels met
hun lange nek en grote snavel.
Een buizerd en een ronkend
KLM-toestel leiden weliswaar
af. En dan grinnik ik stiekem
om de tekst op het bordje dat
mij uit de buurt van het broedeiland moet houden. Er staat
op ‘broedvogels verboden
toegang’. Gelukkig trekken de
lepelaars zich daar niets van
aan. Jaarlijks komen ze terug.
En misschien is het wel hun
schuld dat ik bijna geen kikkers
hoor op Botshol. Maar ja, je
kunt niet alles hebben.
Ria Waal
Ook IVN-natuurgids worden?
In 2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Dansuitvoering PK Sport
één groot ‘Feest’!
Vinkeveen - Het jaar is weer voorbij gevlogen! De meiden van de
kidsswing en de streetdance waren op van de zenuwen en mochten eindelijk aan iedereen laten zien
wat ze het afgelopen jaar allemaal
geleerd hadden. Op vrijdag 29 juni
heeft men dorpshuis De Boei versierd om op zaterdag 30 juni weer
een feestje te bouwen. De streetdanceshow van de meisjes van PK
Sport met het thema ‘Feest’ was
weer een groot succes! De zaal zat
lekker vol met familie, vrienden en
zelfs schooljuffen van de danseresjes. Het was dit jaar een beetje anders omdat de meiden van twee juffen les hebben gekregen. Juf Deb-

bie ging met zwangerschapsverlof
en Juf Carina heeft de dansjes afgemaakt voor de show. De show begon met de allerkleinste meisjes,
op nummers van de minidisco en
K3 sierden zij het podium. De meiden van 6 tot 8 jaar kwamen daarna en dansten ook de sterren van
de hemel. De stoere streetdancers
van 9 en 10 jaar dansten de Mambo
en gingen zelfs een stukje rappen.
Het dak ging eraf toen de grootste
meiden hun danskunsten lieten zien
en de finale was een groot tropisch
‘Feest’. De meiden zagen er prachtig
en feestelijk uit. Iedereen bedankt
voor de gezelligheid en tot volgend
jaar!

Donderdag 2 augustus:

24ste Kooyman Polderloop

Laatste kans om in te schrijven
voor open jeugd tennistoernooi
Regio - Traditiegetrouw organiseert tennisvereniging All Out uit
Aalsmeer ieder jaar in de eerste
week van de grote vakantie (22 juli t/m 27 juli) de Open Jeugd Kampioenschappen. All Out is erg blij dat
ook dit jaar de Rabobank zich verbonden heeft aan het toernooi als
hoofdsponsor. Een toernooi dat ieder jaar weer minstens 125 tennissers trekt van verschillende verenigingen uit de wijde omgeving. Dat
maakt het toernooi zo leuk, omdat
het altijd spannende wedstrijden
oplevert. Naast de hoofdsponsor

kent het toernooi ook nog een aantal subsponsors dat eraan bijdraagt
dat het toernooi kan plaatsvinden
met iedere dag iets lekkers, een loterij en mooie bekers. Zelfs de weergoden kunnen het feest niet verstoren, want bij regen zal in de tennishal gespeeld worden.
Schrijf je snel in via www.Allout.nl,
want 11 juli is de sluitingsdatum. Je
kunt je voor de volgende onderdelen inschrijven: jongens en meisjes
enkel en dubbel 10, 12, 14, 17 jaar
en gemengd 12, 14 en 17 jaar.

De Kwakel - De polderloop in De
Kwakel is in de loop der jaren tot
een loopevenement uitgegroeid
waar een groot aantal lopers uit
een grote regio graag voor naar De
Kwakel komen. Naast het feit dat de
lopers naar De Kwakel komen voor
de organisatie en het parcours, is
de sfeer ook een belangrijke factor voor sporters en toeschouwers.
De polderloop is een vast onderdeel
van het polderfeest en dat staat garant voor gezelligheid, enthousiasme en veel toeschouwers. Het
feestcomité dat de polderloop organiseert en atletiekvereniging AKU
werken op een fantastische manier
samen om de loop elke keer tot een
groot succes te maken. De laatste
jaren mag de polderloop steeds tussen de 850 en 1000 lopers verwelkomen en de verwachting is dit jaar
ook weer hooggespannen.
Programma
Dit jaar vindt de polderloop plaats
op donderdag 2 augustus. Inschrijven kan tot 10 minuten voor aanvang van de afstand die wordt gelopen in de tent van het feestcomité. Het programma is niet veranderd ten opzichte van voorgaande
jaren en dat betekent dat om 19.00
uur wordt gestart met de 1 kilometer voor de kinderen tot en met 11
jaar. Naast een mooie medaille krij-

gen alle kinderen na afloop allemaal
een ijsje. Om 19.15 uur start de 4 kilometer, voor alle leeftijden, en het
hoofdnummer is zoals altijd 10 kilometer dat om 20.00 uur start. Op de
1 kilometer zijn er 3 bekers te verdienen voor meisjes en jongens tot
9 jaar en voor meisjes en jongens
tot en met 11 jaar. Op de 4 kilometer
zijn er 3 bekers voor dames en heren en kunnen bij de 10 kilometer
de eerste 10 dames en heren waardebonnen verdienen die zij kunnen
benutten bij een van de sponsors,
de Hardloopwinkel in Amsterdam.
Het feestcomité is blij dat Kooyman
sierbestrating en tuinhout, naast de
vele subsponsors, ook dit jaar weer
hoofdsponsor is van de loop. In de
afgelopen 3 maanden hebben 27
enthousiaste lopers uit De Kwakel
en Uithoorn als voorbereiding op de
4 of 10 kilometer bij AKU meegedaan aan een loopclinic. De polderloop Is voor de meesten een spannende test of zij de afstand goed
kunnen volbrengen. Aan de inzet tijdens de trainingen in de afgelopen
tijd zal het niet liggen. AKU biedt
niet alleen geregeld clinics aan voor
startende en ervaren lopers maar
verzorgt op dinsdag, woensdag en
donderdag het hele jaar trainingen
voor lopers op elk niveau. Ervaren
en deskundige trainers zorgen voor
de begeleiding.

Dames overheersen in de
eerste week Tour De Kwakel
De Kwakel - ‘Le Tour Feminin’ mag
deze editie van het Tourspel wel
gaan heten. De heren voorspellers
beleven zware tijden in het Tourhome. De dames zijn maar met 10%
vertegenwoordigd in het rennersveld, maar zij hebben het recht om
het hoogste woord te voeren. Trudy
Lauwers pakte na het eerste weekend de gele trui, vervolgens kwamen Willy Turk en Nicole vd Knaap
in dit rijke bezit. Gelukkig nam op
het laatste moment Vincent Bartels, met de hete adem van Marga
Kouw in zijn nek, dit kleinood over.
Dankzij Vincent werden de overige deelnemers op de vrijdagavond
weer verstaanbaar. Op deze knobbelavond was genoeg te bepraten over de eerste week Tour de
France en Tour De Kwakel. Gelukkig geen valpartijen op erve Vlasman, zodat iedereen nog enigszins
in het spoor van de gele trui bleef.
Op de familie Plasmeijer na, zij bengelen aan de staart van het peloton.
Marjo en Ron zullen uit een ander
vaatje moeten gaan tappen en het
lijkt pedagogisch verantwoord dat
Bas maar niet meer naar zijn ouders moet luisteren. In het ploegenklassement gaat de ploeg van Kenny van Hummel op kop. Het is bijna niet verwonderlijk dat een vrouw
de kopman van deze ploeg is. Ria
verhoef neemt Ton Onderwater,
Jim Klijn, Marga Kouw en Aad Rekelhof in haar kielzog mee. De rode trui zit inmiddels redelijk vast om
de schouders van Willy Turk, zij verzamelde al het zeer hoge aantal van
19 extra punten. Daarvoor moet zij
al vele renners op precies de goede
plaats voorspeld hebben.
Schandalen
Ook kent Tour De Kwakel haar

schandalen. Bij Mira Wahlen, die elke dag honderd briefjes na te kijken heeft, werd een punt te weinig door een van de deelnemers gereclameerd. Hangende het onderzoek wilde verdachte J v D niet op
de zaak ingaan, maar het zal John
van Dam wel een punt gaan kosten.
Zeer opmerkelijk was ook de dagprijs van Do van Doorn, hij scoorde
zo hoog dat er vraagtekens bij werden gezet. Handschriften wezen uit
dat Do niet zelf de voorspelling had
ingevuld. Volgens een van de tourbazen Peter Mayenburg moet er uitgekeken worden naar een ranke
renner die zich voor Do uitgeeft.
Maar de karavaan dendert door,
de bergen in Frankrijk komen in
het zicht, het grint op erve Vlasman
wordt op een hoop geharkt. Nog
zwaarder zullen de komende voorspellingen en ritjes naar het Tourhome worden. Vincent zal nog vele aanvallen te verduren krijgen, van
de dames of van de winnaar van
verleden jaar Jim Voorn, of van de
beste debutant Joost Kooy.
Het zullen hele sterke benen moeten zijn om de zware last van de gele trui te dragen of zullen het de iets
minder sterke, maar wel hele mooie
damesbenen worden?
Gele trui:
1 Vincent Bartels
2 Marga Kouw
3 Jim Voorn
4 JP Verbruggen
Rode trui:
1 Willy Turk
2 Vincent Bartels
3 Martijn vd Belt
Ploegen:
1 Kenny v Hummel
2 Koen d Kort
3 Roy Curvers

54 pnt
52 pnt
52 pnt
52 pnt
19 pnt
16 pnt
15 pnt
161 pnt
156 pnt
155 pnt

Ute Hoirne Toernooi weer
zeer geslaagd
Eerste Multi Mondo groep
mannen met diploma
Mijdrecht – Vrijwilligers van Stichting Multi Mondo beleefden in de
laatste week van juni twee feestelijke afzwemavonden in het Veenweidebad.
Diverse groepen vrouwen hebben
woensdag 27 juni hun A, B- of C diploma behaald. Als primeur heeft
donderdagavond voor het eerst een
groepje mannen via Multi Mondo afgezwommen en met succes.
Bovendien was er die avond extra
en objectief toezicht vanwege onverwachte controle van het NPZNRZ (Nationaal Platform Zwembaden – Nationale Raad Zwemdiploma’s). Onaangekondigde controleurs zien er op toe of het afzwemmen helemaal volgens de landelijke
regels verloopt en of geslaagden terecht hun diploma in ontvangst nemen. Bij Multi Mondo zijn de uitvoering en controle daarop geheel naar
wens verlopen. Zo kon wethouder
David Moolenburg met o.a. Sport in
zijn portefeuille met een gerust hart
de A-diploma’s uitreiken aan de zes
afzwemmers.
Vrij zwemmen
In het Veenweidebad is Stichting
Multi Mondo pas sinds september
gestart met een groep speciaal voor
mannen. Meer dan de helft heeft
nu met succes afgezwommen. Alle mannen zijn nog altijd enthousiast en willen in het nieuwe seizoen
doorgaan: een deel voor het A-diploma en de rest voor B en wellicht
ook C. Alle mannen uit de regio vanaf 14 jaar mochten donderdag 5 juli vrij zwemmen. Er heerste een extra feestelijke sfeer in het zwembad
vanwege muziek en allerlei spelmaterialen. Een dag eerder, woensdag
4 juli, was er vrij zwemmen voor de
speciale groep voor alle vrouwen
vanaf 14 jaar. Met muziek, spelletjes
en met elkaar was het erg gezellig.
Vrouwengroepen
Al langer zijn er bij Multi Mondo diverse zwemtrainingen voor specifieke vrouwengroepen: per diploma

en een groep intensief trimzwemmen. Instructrice Quassima Asafiati
zwom daar ook in mee, maar zij gaat
volgend jaar een extra groep lesgeven. Twee instructrices Ans Bruggeman en Hetty Vermeulen nemen namelijk afscheid na een aantal jaren
betrokkenheid. “Erg mooi om te zien
hoe vrouwen zich kunnen emanciperen en aan hun conditie werken”,
constateert Ans trots en tevreden,
terwijl zij er al vanaf de eerste vrouwengroep bij is in voormalig zwembad Blijdrecht. Quassima Asafiati bedankt de zwemleraressen voor
hun tijd, energie en inzet in de afgelopen jaren en de examencommissie voor de beoordeling. “Gelukkig konden we weer kwalitatief goeden instructies en examens bieden
en daar zijn we trots op!” Als initiatiefnemer voor Multi Mondo activiteiten waaronder de zwemgroepen
is zij erg blij met het enthousiasme
van de zwemmers. “Zelf heb ik weer
veel genoten van de zwemgroepen.
Ik ben erg trots op alle mannen en
vrouwen die meedoen in onze groepen. Dat vind ik erg knap en ik heb
er veel waardering voor dat ze het
doen! Dan is het extra mooi als wel
21 dames en 6 heren na het proefzwemmen met goed gevolg kunnen afzwemmen voor hun diploma.
Grappig om te merken dat ook volwassenen zenuwachtig kunnen zijn
om af te zwemmen, terwijl het alleen
ging om degenen die het al prima
deden bij het proef zwemmen.”
Nieuw seizoen
Na allerlei afgelegde examens en
een stage mag Quassima als gediplomeerd zweminstructeur ABC volgende keer zelf gaan toezicht houden en diploma’s aftekenen. Het
nieuwe seizoen start in september. Er is plaats voor meer mannen
en vrouwen vanaf 14 jaar die willen zwemmen voor een diploma en
vrouwen kunnen hun conditie een
flinke stimulans geven in de pittige
groep trimzwemmen. Kijk voor meer
informatie op www.multimondo.nl

Uithoorn - In de afgelopen week
werd op het schitterende tennispark
in het Libellebos voor de 31ste keer
het open toernooi in Uithoorn georganiseerd. De gehele week waren er mooie en spannende wedstrijden, maar in het finaleweekend
zijn de halve finales en de finales en
daar gaat het er om hoe de prijzen
worden verdeeld en wie hiermee
naar huis gaan. Er waren soms bizarre uitslagen, zoals in de halve finale van de gemengd dubbel 5. De
uitslag 7-6 0-6 en 6-1. Dan zie je
hoe een partij na een gespeelde set
weer kan kantelen. Door de perfecte
planning van de toernooicommissie
(natuurlijk gesteund door het goede tennisweer de hele week) waren
op zaterdagavond alle halve finales
gespeeld zodat op zondag 28 finalepartijen in de verschillende categorieën op de agenda stonden. De
wedstrijdcommissie heeft een andere formule voor de prijsuitreiking
bedacht. Na elke finale werden de
prijswinnaars naar het sponsorbord
gedirigeerd. Er werden dan foto’s
gemaakt van de finalisten en de prijzen werden direct uitgereikt. Spannend was het in de partij Dames

dubbel 6. Germaine Beacaire en Jan
Veneman wonnen met de setstanden 7-6 en 6-4 van Yvonne van der
Deijl en Anja Kenter. Duncan Jungen en Roderick Mast presteerden
het om zowel in de Heren dubbel 4
als in de Heren dubbel 5 in de finale te komen. In de HD 5 wonnen
zij deze strijd. In de HD 4 herhaalden zij dit door in drie sets te winnen van Gert Jan Roelevel en Martijn van Diemen. De setstanden 6-3
1-6 en 7-5. Een geweldige prestatie van dit duo. Van de laatste zeven partijen werd de prijsuitreiking
in één keer gedaan. De finale van de
Dames enkel 5 was bijzonder spannend. Na ongeveer 2 ½ uur was Marielle Sloothaak de meerdere over
Mirian Hutte. De uitslag 6-1 5-7
6-4. In de HE 4, de hoogste categorie in dit toernooi, stonden Martijn
van Diemen en Gert Jan Roeleveld
die bij TC Uithoorn teamgenoten zijn
tegenover elkaar. Martijn won deze
broederstrijd met de setstanden 7-6
6-2. Martijn was vorig jaar tweede
en kan zich dus nu algeheel toernooiwinnaar noemen. De toernooicommissie kan terug kijken op een
bijzonder geslaagd toernooi.

Voetbalmeiden gezocht!
De Kwakel - “Wij - Sterre, N’joy, Zoë, Fenna, Senna, Lot en Linde - zoeken nog 1 of 2 meiden om ons team te versterken. We gaan voetballen bij
K.D.O. in De Kwakel. Je moet 8 of 9 jaar oud zijn. Kom je ook? Bel dan naar
06-30416015.”
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CAMBODJA UPDATE 2012

Stichting Toetssteen vol inspiratie
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 30 juni
werd bij Vinkeveen Haven de tweede Cambodja Update van de nog jonge Stichting
Toetssteen gehouden. Deze dag is in eerste
instantie een terugkomdag voor alle huizenbouwers die eind januari van dit jaar meegegaan zijn naar Cambodja om daar huizen voor
de allerarmsten te bouwen.
Vanwege de centrale ligging was dit jaar voor
Vinkeveen gekozen. Bovendien is er een sterke band met de regio: Cor Hoogeveen, één
van de twee oprichters van Stichting Toetssteen komt hier vandaan, Marcel Straver is
momenteel bestuurslid en verantwoordelijk
voor de communicatie van de stichting, en
Peter van Balgooi, eveneens Ronde Vener, is
dit jaar mee gaan bouwen. Bovendien zijn er
in De Ronde Venen veel particulieren en bedrijven die Stichting Toetssteen als donateur
ondersteunen.
Toetssteen
Stichting Toetssteen is pas eind 2010 opgericht
en heeft er toch al twee Huizenbouwreizen op
zitten. Door deze bouwreizen hebben we het
voor elkaar gekregen om al 183 gezinnen blij te
maken met een eenvoudig huis (deze zijn allemaal te zien in het huizenoverzicht op de website). In totaal hebben we nu voor 200 huisjes
en 50 waterputten geld bij elkaar gebracht via
eigen bijdragen en sponsoring. Tijdens de Huizenbouwreizen bouwt de stichting een aantal
huizen zelf af, de overige huizen worden later
in het jaar door andere groepen (bijv. studenten
van de Internationale School in Phnom Penh) afgebouwd.
Schoon water
Naast huizen zorgt de stichting ook voor schoon
water door waterputten en waterreservoirs,
waardoor de families zichzelf beter kunnen onderhouden. Door schoon water gaat de gezondheid met grote stappen vooruit, kan er meerdere
keren per jaar geoogst worden en blijft er daardoor ook geld over om kinderen naar school te
laten gaan. De bouwers hebben begin dit jaar
met eigen ogen kunnen zien hoeveel beter het
de mensen nu vergaat in de huizen die vorig jaar

tijdens de reis gebouwd zijn; een enorme vooruitgang!
Verslag
De stichting deed tijdens de Cambodja Update
in woord en beeld uitvoerig verslag van alles wat
al bereikt is in Cambodja en maakte ook bekend
dat zij door zal gaan met de huizenbouw en de
watervoorziening, twee belangrijke peilers voor
een beter bestaan voor de armste Cambodjanen.
Daarnaast zal er komende tijd een nieuwe campagne gaan lopen met als doel zoveel mogelijk
donaties ophalen voor een vrouwenziekenhuis.
Stichting Toetssteen werkt in Cambodja nauw
samen met de plaatselijke Tabitha Foundation
die geleid wordt door de van oorsprong Nederlandse Janne Ritskes. Zij is vorig jaar zelf ziek
geworden en moest naar Singapore uitwijken
voor een intensieve behandeling van kanker;
in Cambodja is zo’n ziekenhuis er namelijk nog
niet. Janne heeft in Cambodja al bijzonder veel
bereikt, maar zij kreeg er door haar eigen ziekte
een nieuw doel bij: een ziekenhuis realiseren
voor álle vrouwen van Cambodja. Met nadruk op
ALLE, want de verschillen tussen rijk en arm zijn
groot in Cambodja dus moeten vrouwen naar
draagkracht kunnen betalen voor hun behandeling. Dat ziekenhuis gaat er komen, en Stichting
Toetssteen gaat er zoveel mogelijk steentjes aan
bijdragen met een bijzondere actie waarover u
binnenkort absoluut meer zult horen!
Succes
De Cambodja Update 2012 in Vinkeveen was een
groot succes en vooral ook erg gezellig. Deelnemers/bouwers en donateurs konden tijdens deze
dag ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren
om ook eens mee te gaan op zo’n bouwreis: een
onvergetelijke ervaring!
Wie meer wil weten over Stichting Toetssteen
of wil doneren of misschien zelfs meegaan
om te bouwen (er wordt gepolst naar de interesse voor een reis in december en een reis in
januari, beide tijdens het droge seizoen) kan
terecht op de uitgebreide website en dat is:
www.stichtingtoetssteen.nl

Persoonlijk verhaal

van Peter van Balg
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Wielrenners van UWTC eindigen in
middenmoot bij Jeugdtour Utrecht
Regio - Bij de jeugdtour Utrecht
werden er afgelopen week in drie
dagen vier wedstrijden verreden en
er deden maar liefst ruim 260 kinderen aan mee. Er waren ook deelnemers uit Duitsland en België. De

leeftijden waren ingedeeld volgens
internationale norm. U11 voor categorie 1 t/m 3, U13 voor categorie 4-5, U15 voor categorie 6-7 en
U17 voor de nieuwelingen jongens
en meisjes. Van UWTC deed Tristan

Geleijn mee bij U11, Owen Geleijn
bij U13 en Koen de Best, Niels Ruijter en Bart de Veer bij U17. Vrijdagavond begon met een proloog van
2.2 kilometer op het heuvelachtige
parcours bij de Nedereindse Berg.

Jongens B2 HVM bedankt Gasse Wonen

Tristan 24e, Owen 34e, Koen 23e,
Niels 39e en Bart 63e.
Afgelopen zaterdagochtend stond
er een omloop op het programma op de Nedereindse Berg. Alle UWTC-ers wisten in het peloton de wedstrijd uit te rijden. Tristan
18e, Owen 10e, Niels 13e, Koen 36e
en Bart 40e. Op zaterdagavond wederom een tijdrit, nu op een parallelweg naast de A12. Voor Tristan
over 4 km, Owen moest 6 km fietsen en Bart, Niels en Koen een tijdrit van 8 km. Niels reed erg sterk
naar een 19e tijd. Zondagmorgen
een criterium in De Meern. Helaas voor de renners en toeschouwers een regenachtige dag. Er werd
veel gedemarreerd maar niemand
kon echt weg komen, zodat in alle groepen uit een massasprint de
winnaar moest komen. Ook nu reden alle UWTC-ers in het peloton de
wedstrijd uit. Tristan 26e, Owen 10e,
Niels 17e, Bart 33e en Koen 37e. In
het eindklassement zaten de renners goed in de middenmoot. Na afloop mochten ook de oudere rijders
nog koersen. Bij de 60+ reed Theo
Oudshoorn naar de 32e plaats, Leen
Blom 46e. Bij de 50+ eindigde Rene
Wiebes op de 34e plaats.
Een uitgebreid verslag en foto’s
staan op www.uwtc.nl/wielren
Mijdrecht - Het afgelopen jaar waren de jongens van het HVM B2team elke week te bewonderen in
een prachtig compleet sporttenue.
Door de zware poule vielen de prestaties dit jaar wat tegen, het heeft in
ieder geval niet aan de kleding gelegen.
Naast de gesponsorde tenues en
jasjes, heeft Anne Gasse ook twee
keer een flinke bijdrage geleverd
aan teamuitjes, waardoor het team
de prestaties van uit afgelopen seizoen kon vergeten.
Deze jongens willen Anne Gasse
heel erg bedanken voor het afgelopen seizoen en hopen dat ze hier
nog een tijdje mee doorgaat.

Kanovereniging organiseert
beginnerswildwatercursus
Uithoorn - Na het geweldige succes van vorig jaar organiseert MdR
opnieuw een spectaculaire ouder &
kind wildwatercursus. In 2010 organiseerde MdR voor het eerst deze unieke cursus en dat was meteen een groot succes. Zeven ouders en acht kinderen leerden in
korte tijd de basis van het wilwaterkayakken en ervoeren hoe een fantastische verenging Michiel de Ruyter is. Er werd gevaren in Nederland,
Duitsland en België. Getuige de positieve reacties van vorig jaar waar
menig ouder echte ‘quality time’ met
z’n kind doorbracht blijkt deze cursus een uniek concept te zijn.
Een van de unieke kenmerken van
wildwaterkanoën is dat volwassenen en kinderen dit even goed kunnen. De snelheid die gevaren wordt,
wordt in belangrijke mate bepaald
door de stroming van de rivier, zodat

kinderen en volwassenen dezelfde
snelheid hebben. Vanuit dit gegeven
organiseert MdR een unieke wildwatercursus die een spannende ervaring is voor zowel kinderen (vanaf
12 jaar) als voor volwassenen. Deze cursus is een unieke gelegenheid voor ouders en kinderen om op
gelijk niveau te sporten. De cursus
start op de Amstel om de basisvaardigheden te leren die nodig zijn voor
stromend water. Zo wordt een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend. Een les wordt
gewijd aan de theorie van het wildwatervaren zodat deelnemers goed
voorbereid de rivier opgaan. Tijdens
de cursus wordt ook stromend water in Duitsland bezocht. De cursus
wordt eind oktober afgesloten met
een weekend in de Ardennen waar
op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus

zich vermaakte met de mooie judosport. Leuk om te zien was de enorme hulp die de groep elkaar bood!
Dit was een les om gauw nogmaals
te doen want er werd veel gelachen
en gestoeid.
Zoals u kunt lezen is er judoles op
maat voor eenieder die aan deze
mooie sport wil deelnemen. Groot,
klein, een beperking, recreatiejudo maar ook wedstrijdjudoka’s, bij
judoschool Judo Ryu Kensui is iedereen welkom! Voor foto’s en informatie over deze gezellige judoschool kunt u kijken op www.judoryukensui.nl.

Uithoorn - De teller kwam op de
vijfde zomerbridgeavond bij Bridge
Vereniiging Uithoorn op 34 paren en
bereikte daarmee het hoogste aantal tot nu toe.
Het resulteerde in twee grote lijnen van voor de A zestien paren en
voor de B achttien, wat natuurlijk de
prestatie van de winnaars behoorlijk
aan zwaarte deed winnen.
In de A-lijn kwam de hoogste eer
toe aan Cora de Vroom & Ruud Lesmeister, die met een absolute top
van 71,13% eenieder in de schaduw
zetten.
Elly Degenaars & Ans Bruggeman
namen de tweede plek voor hun
rekening met een natuurlijk prima
score van 64,29% en ook Refina van
Meygaarden & Toos Koster speelden sterk als derde met 60,42%.
Na dit toptrio volgden Joke van
Koert & Ineke van der Lee met een
keurig percentage van 59,52 als
vierde en Marja & Kees Mooij deden hun naam eer aan met een vijfde plek en 55,06%.
In de B-lijn werd het de avond van
Tini & Johan Lotgerink. Ze bleven

met hun resultaat van 69,79% maar
weinig achter op het toppaar van de
A en daarmee een straatlengte voor
op de rest van de lijn.
Overigens konden Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers als tweede met 59,64% met opgeheven
hoofd het strijdperk verlaten en ook
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman zijn weer helemaal terug als derde met hun 59,38%.
Ria van Zuylen & Bep Verleun zaten
hier vlak achter met 58,33% als vierde en bleven zo het achtervolgende pelotonnetje ruim voor. Dat werd
aangevoerd door Rob Bakker & Anja de Kruijf met 52,60%, die daarmee
ook in de top vijf eindigden.
Vindt u het Higgsdeeltje toch wat te
zwaar op de maag voor een zomeravond, kom dan ingespannen ontspannen bij het zomerbridge. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Aanmelden via E- mail: gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297
567458 of tussen 19.15 en 19.30 uur
aan de zaal. De kosten bedragen vijf
euro per paar.

Lotte Krause verpulvert
persoonlijk record in Leiden
Regio - Lotte Krause, atlete van
AKU en het Steenbok RunningTeam, heeft woensdag 4 juli in Leiden flink uitgehaald. Bij Instuifwedstrijden, georganiseerd door Leiden
Atletiek, startte Lotte op de 3 kilometer. Met een goede race, waarbij zij in de allerlaatste fase nog wat
toe moest geven, verbeterde zij haar
persoonlijke besttijd tot 10.21,23 wat
een verbetering betekende van dik 7
seconden.
Ook B-junior Sjoerd Heemskerk van
AKU kwam op de 3 km aan de start.
Hij werd helaas door een fout van de
organisatie in de langzaamste serie
ingedeeld, zodat hij 3 km op kop
moest lopen. Sterker nog, hij zette
de ene helft van het deelnemersveld
op 1 ronde (400 meter) achterstand
en de andere helft bijna. Met ruime voorsprong kwam hij na 9.45,86

over de finish, maar behoorlijk gedesillusioneerd, want bij een indeling in een goede serie had hij veel
sneller gekund.
Daarnaast kwam ook AKU-talent
Bram Andriessen aan de start. Hij
is nog C-junior en weet al geruime
tijd mooie tijden te realiseren. Op
de 1000 meter kwam hij na 2.55,61
over de meet. Thijs Heemskerk legde dezelfde afstand af en deed daar
3.11,69 over.
Op zondag 1 juli is Jon Schouwenaar van AV Startbaan en het SRT
nog gestart op 2 afstanden, de 150
en de 400 meter. Er stond veel wind
en hij was niet helemaal fit, dus op
de 400 meter ging hij voor de winst.
En dat is hem gelukt. Over de 150
meter deed Jon 17,07 sec. en de 400
meter winst haalde hij binnen in
52,31.

Welpen Admiralengroep
bedanken Deen Supermarkt
is geen kano-ervaring vereist, wel
moeten deelnemers goed kunnen
zwemmen. Boot , peddel en zwemvest kunnen van de vereniging worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12. De begeleiding wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR. De

cursus start zaterdag 1 september
en duurt tot en met 21 oktober. De
instructie is op zaterdagochtend van
9.15 tot 10.45 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
www.mdr.nu. U kunt zich opgeven
door een mail te sturen naar secretaris@mdr.nu.

G-Voetbal KDO traint met
G-judoka’s Judo Ryu Kensui
Uithoorn/De Kwakel - Dinsdagavond 3 juli was het druk in de Dojo bij Sport & Health Club Amstelhof want de G-voetballers van het
naastgelegen KDO kwamen op bezoek om eens met de G-judoka’s
van Judo Ryu Kensui mee te trainen! Het was gezellig druk en er
werd goed geluisterd. Leraren Ruud
& Leen van Zwieten lieten de voetballers en judoka’s spelvormen en
technieken doen die voor beide lastig maar ook erg leuk waren! Het
was een zeer geslaagde gezellige
avond. Vol trots hebben beide leraren staan kijken hoe ook deze groep

Zomerbridge steeds populairder
bij Bridge Vereniging Uithoorn

Tieners Maxime en Simone
zwommen voor het KWF
Regio - Vijf weken geleden werd
het idee geboren bij Maxime van
den Heuvel (15 jaar uit Aalsmeer)
en Simone Huisman (14 jaar uit Uithoorn) om voor het goede doel op
zaterdag 7 juli de Westeinderplassen over te zwemmen voor het KWF.
Een sponsorpagina werd opgezet en
via de sociale media werd er door
de meiden uitgebreid aandacht besteed aan hun actie. Afgelopen zaterdag om 11 uur was het zover en
lagen er vier boten klaar bij de watertoren van Aalsmeer om richting
Leimuiden te varen, waar de meiden het water in zouden duiken.
Rond 12 uur begonnen ze daar aan
hun zwemavontuur. De geplande
overtocht was berekend op 5,8 km
zwemmen, maar om veiligheidsredenen werd besloten om parallel

aan de kade te zwemmen om zo de
snelle boten te ontwijken. Hierdoor
werd de tocht voor de meiden een
stuk langer en na bijna 7 km zwemmen, na 2,5 uur (zuivere zwem tijd
van 2 uur en 6 minuten), kwamen ze
aan bij de watertoren in Aalsmeer.
Supertrots, moe en met 1.510,- eurovoor het KWF, kwamen ze het water uit waar ze door lieve vrienden
en familie met luid applaus werden
opgewacht.
Een super initiatief van deze twee
meiden voor het KWF, die door veel
mensen financieel of op een andere manier is gesteund. Iedereen bedankt daarvoor! Kijk op de sponsorpagina van het KWF voor foto’s en filmpjes van de kanjers:
www.staoptegenkanker.nl/swim4cancer

Uithoorn - Na weken muntjes sparen bij de Deen Supermarkt met de
jeugdsponsoractie werd op zaterdagavond 7 juli de uitslag bekendgemaakt. Drie welpen en twee leidinggevenden waren uitgenodigd in
het Volendam stadion voor de bekendmaking van de uitslag, samen
met alle andere verenigingen die
hebben meegedaan. Aansluitend
kon iedereen genieten van het Votown concert. De Nieuwe Meerbode
ontving van de Welpen van de Admiralengroephet volgende verslag
over hun belevenissen:
“Rijdend naar Volendam komen we
al snel in de file terecht naar het stadion dat we in de verte kunnen zien
liggen. Eenmaal de auto geparkeerd
te hebben op de speciaal aangewezen plaats door de Deen Supermarkt
kregen we allemaal een rood T-shirt
aangeboden met ‘Votown’ erop. Na
een stukje lopen vanaf de parkeerplaatsen naar het stadion scheen
het zonnetje lekker op ons neer.
Binnen in het stadion werden we
doorverwezen naar het vak waar we
moesten zijn. Bij de stoeltjes aangekomen bleken er chips en wat drinken op te liggen. Dat was wel erg
lekker na een lange autorit. Het stadion liep langzaam vol met allemaal
rode T-shirts. Om het wachten wat
korter te maken was er een clown
die ballonfiguurtjes maakte. Na een
tijdje wachten kwam Monique Smit
op het podium om de festiviteiten
te openen. Dansgroepen lieten hun

kunsten zien en een zanggroep liet
hun kunsten horen. De tien verenigingen die in de top 10 waren geeindigd mochten op het podium komen. Zij kregen een cheque uitgereikt en een bos bloemen. Op de
tribune werden blaadjes uitgereikt
waar alle verenigingen op stonden
met erachter het geldbedrag dat gewonnen was. Snel zoeken tussen alle verenigingen waar wij stonden.
Onze ogen werden groter en onze
monden bleven openstaan. Op het
blaadje stond dat wij 1592.22 euro gewonnen hadden. Dat hadden
we niet durven dromen. IJsjes werden op de tribune uitgedeeld waardoor de feestvreugde nog groter
werd. Aan alles was gedacht door
de Deen Supermarkt. Aan de zijkant
van de tribune stond een standje
waar je gratis drinken en chips kon
halen. Jan Smit kwam als eerste het
podium versieren en ons verblijden
met zijn zang. Ondertussen werden
er frikandellen en patatjes uitgedeeld. Daarna waren er nog optredens van Nick & Simon en de 3 J’s.”
De Welpen van de Admiralengroep
zijn heel erg verrast en blij met het
aanzienlijke bedrag en willen iedereen bedanken die de muntjes
in hun vakje bij Deen Supermarkt
heeft gedeponeerd. Natuurlijk willen de Welpen van de Admiralengroep Deen Supermarkt nogmaals
hartelijk bedanken voor een onvergetelijke dag en het gewonnen
geldbedrag.
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Sportieve afSluiting Schooljaar

Brugklassers VLC
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De Ronde Venen - De toetsweek
zit er op. De zomervakantie staat
voor de deur. De brugklasleerlingen
van het VeenLanden College kunnen hun boeken inleveren. Het was
een jaar hard werken en gelukkig
kunnen de meeste leerlingen het
overgangsrapport met vertrouwen
tegemoetzien.
Voor de atheneum leerlingen was
het een bijzonder jaar. Zij konden
allemaal het eerste jaar van Masterclass Anglia afsluiten met een internationaal erkend certificaat.
Ook de pilot van het project ‘Jij de
Baas’ waaraan de leerlingen van de
mavo brugklassen hebben deelge-

nomen was een succes.
Met ingang van het volgend schooljaar wordt het Entreprenasium voor
de havoklassen op het VeenLanden
College ingevoerd.
Zestien leerlingen kregen een oorkonde van de Biologie Olympiade
Junior omdat ze bij de beste 10%
van Nederland behoorden.
Bij de Europese Wiskunde Kangoeroe wedstrijd heeft de 2e klas mavo
Vinkeveen een tweede prijs op internationaal niveau behaald.
Al met al een schooljaar met vele
hoogtepunten. Tijd voor ontspanning in de polder en daarna een
welverdiende vakantie.
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FANTASTISCH LUSTRUM

ROLSTOELVIERDAAGSE
van het Rode Kruis/Het Hoge Heem

gen elk jaar bereid

deze sportverenigin
lijke kroket! Geweldig dat ontvangen.
te
zijn om zo’n grote groep

Amstelplein
Oost doorkruist
Meerwijk en Meerwijk- in in een tent
Op de derde dag werd
lple
de lunch op het Amste
er Meerwijk,
met 65 deelnemers. Na
gesteld door buurtbehe
rd
we
ng
kki
chi
gedeelte
een
die ter bes
en
eer
elm
Zijd
t langs het
werd de tocht voortgeze ch die voortreffelijk smaakte werd gelun
r de broodjes,
van het Thamerdal. De
ijn Jos van den Berg voo arvoor onHe
ert
Alb
r
doo
rd
nso
wa
spo
eg,
bel
het
r
voo
Zo
Kaas &
slagerij Bronkhorst en
k.
ze hartelijke dan

e afgesloten
werd de rolstoelvierdaags Heem. Tijge
Regio - Op vrijdag 6 juli
Ho
t
He
koekenmaaltijd in
met een heerlijke pannen n de laatste vier dagen uitgebreid berde
we
jd
alti
ma
e
dez
dens
n geweldige rol
reerst het weer dat zo’
onnen met wat
sproken. Natuurlijk alle
beg
s
wa
n
vrijdagmorge
en, ondanks
had gespeeld, alleen de
dag
ere
ze lucht. Al de and
druilige regen en een grij ersberichten, waren tijdens de wanwe
de soms verontrustende Op de eerste dag die grotendeels door
.
deltocht droog en warm
uitgezet, gingen
van de Zijdelweg was
het gebied ten westen veel rolstoelduwers op pad om in het
69 deelnemers en evenzo de vijfde keer hartelijk te worden ontr
clubhuis van Qui Vive voo tweede dag, met 68 deelnemers, ging
De
lunch gebruikt
vangen voor de lunch.
meer-West en werd de
door de Legmeer en Leg ervogels. Eén van de hoogtepunten
me
in de kantine van de Leg r dagen is het broodje met een heervie
e
dez
in
s
che
lun
van de

memoreerde hij
er van Het Hoge Heem,
Paul van Moorst, manag
agse mooi weer
rda
r op rij was dat de vie
aanwezigheid
dat dit jaar het vijfde jaa
de
k
Oo
m.
tru
lus
een
r
voo
getroffen had. Bijzonder lid van de Raad van Bestuur van Osm,
van de heer Rob van Da
onder op prijs gesteld.
ira-Amstelring, werd bijz
estuur van het
Feest
zitter van het afdelingsb
Frans Bakker (vice)voor nals Paul van Moorst, alle vrijwilligers
Rode Kruis bedankte, eve deze vierdaagse tot een groot feest
om
te lang wordie zich ingezet hebben
deelnemers. Dit stukje zoudan. De rolde
r
voo
ral
voo
,
ken
r
te ma
paa
een
en:
oem
rs te ben
den om alle vrijwillige s die ook als ‘limonadebrigade’ optrastoelduwers, de chauffeur rme weer), de verkeersregelaars, de
wa
BO’ers, de foden (onmisbaar bij het
broodjes per dag), de EH niet te verge0
(36
ers
erd
me
ess
broodj
en
,
zijn
te
k
lee
k
n tegelij
tografe die op alle plekke deze vierdaagse: Corrie en Jurriën van
ten de organisatoren van iek en Erik van Het Hoge Heem. Korthet Rode Kruis en Annem r deelnemers en alle vrijwilligers!
om, het was een feest voo

Zijdelwaard
g deels door de
met 69 deelnemers, gin
De vierde dag, opnieuw r het centrum van Uithoorn. In de KaZuidelwaard en deels doo lunch gebruikt. Zoals al die jaren gede
tegenwoordirel van Manderhof werd
welkom geheten door ver we getroffen
ep
gro
de
rd
we
,
lijk
ike
n
bru
rde
wo
r
kee
e
Elk
.
sie
ommis
Wat tijdens degers van de bewonersc
jkheid en gezelligheid.
door de sfeer van harteli was het feit dat er tamelijk veel mateiel
ze vier dagen vooral opv
klapbanden was
n is. Het aantal lekke en
ede
etr
opg
ade
sch
e
het busje van
riël
dan
s
wa
kig
luk
Ge
en.
te tell
is beschikKru
niet meer op één hand
de
Ro
het
van
rolstoelfiets
Maar afen.
rijd
Het Hoge Heem of de
te
s
hui
r
e deelnemer naa
baar om de gedupeerd ook onverwachte en leuke herinneringezien daarvan waren er ijsje kosteloos uitgedeeld door ‘Famihet
edeelde plakgen op te halen. Zoals
za en het spontaan uitg
ly’, het ijsje van Perlo Pla rs. Ook het aantal mensen langs de
ute
je worst van slagerij Wo en rolstoelduwers toeklapte was veel
rs
me
lne
dee
de
dat
t
e van het Rode
kan
Dat de rolstoelvierdaags
gedragen blijkt
groter dan vorige jaren.
toe
rdt
wo
t
har
een warm
Kruis/Het Hoge Heem dio Rik opnames heeft gemaakt geduRa
ook wel uit het feit dat
aak van de heer
aagse. Tijdens de toespr
ierd
mv
tru
lus
e
dez
de
ren

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 11 juli 2012

Laatste wedstrij d voor
vakantie voor BMX-ers

Clubkampioenschappen
groeien met Veenlopers mee
De Ronde Venen - Het ledenaantal van AV De Veenlopers maakt een
forse groei door. Het aantal lopers is
de afgelopen jaren gegroeid tot een
aantal van 164. De clubkampioenschappen van vorige week zondag
kende mede daardoor de grootste deelname in het 27-jarig bestaan van de vereniging. Er stonden
55 leden aan de start van respectievelijk de 5 en 10 km en 9 kinderen van Veenlopers voor het rondje
sportpark Mijdrecht. Op de langste
afstand wordt traditioneel bepaald
wie het komende jaar de titel clubkampioen mag dragen. Het was wederom Michael Woerden die de titel
voor zich opeiste. Hij deed dit voor
de 12e keer. De prijswinnaars zijn:
Senioren
1. Ricardo van ’t Schip
38.24

2. Mark Baas
Masters 1 (35-44 jaar)
1. Michael Woerden
2. Gerard van Schaik
3. Jeroen Looman
Masters 2 (45-54 jaar)
1. Johan Baas
2. Ivo Bruns
3. Jos Bunschoten
Masters 3 (55 jaar en ouder)
1. Henny Kooijman
2. Jos van den Bosch
3. Rob van Zijtveld
Dames
1. Claudia Reuvekamp
2. Karin van Waveren
3. Mirjam de Waart
Heren – 5 km
1. Bob Rijlaarsdam
Dames – 5 km
1. Evelien Zeldenthuis

40.53
35.37
41.26
42.39
40.18
40.21
43.54
44.53
45.27
49.21
47.03
47.50
51.28
22.36
23.19

Kwakels bilj artteam behaalt
3e prij s op het NK-bilj arten
De Kwakel - Zaterdag 23 juni behaalden John van Dam, Rik van
Zanten en Do van Doorn de 3e
plaats op de nationale finale driebanden biljarten in Nieuwegein. Na
een lange weg van de competitie en
gewestelijke finales bereikten zij de
finale in de hoogste klasse driebanden klein. Helaas moest Jos Spring
in ‘t Veld door ziekte afzeggen voor
de finale, Rik van Zanten viel goed
in als reservespeler.
Om 9.30 uur stonden John en Rik
als eersten aan de tafel. John wist
zijn partij te winnen en Rik kwam
na een achterstand van 12 caramboles terug met twee series en wist
er een remise uit te slepen. Do wist
zijn eerste partij ook om te zetten in
winst, dit liep allemaal volgens het
uitgedachte plan. Daarna viel het

plan in duigen, John en Do verloren de tweede partij, maar Rik wist
zijn partij weer in volle winst om te
zetten.
De derde ronde moest het dan gebeuren om nog een kans te maken
op de finaleronde. Rik was in topvorm en won zijn partij wederom en
ook Do wist zijn punten binnen te
slepen. John had geen kans tegen
zijn tegenspeler en verloor wederom. Helaas zat er geen finaleplaats
in, maar het trio mocht om 19.00 uur
beginnen aan de laatste ronde voor
de 3e plek. John liet het wederom
afweten maar Do en Rik maakten er
een spannende thriller van en wisten op de valreep de 3e prijs veilig te
stellen op dit NK driebanden.
Alle supporters, in groten getale
aanwezig, bedankt voor de steun
tijdens dit kampioenschap!

Regio - Het afgelopen weekend (30
juni en 1 juli) is de laatste wedstrijd
voor de zomervakantie verreden in
Rijswijk. Het was een Top Competitie. Zaterdag trainen en de Timetrail. Deze wedstrijd is alleen voor
de nieuwelingen, junioren en Elite
rijders. Voor UWTC reden Roberto
Blom en Mats de Bruin mee. In deze
wedstrijd gaat het erom om de snelste tijd neer te zetten, zodat je in de
finalerit mag meedoen.
De nieuwelingengroep is zo groot,
dat Roberto en Mats helaas niet bij
de 1e acht eindigden. Zondag weer
een kans in de gewone wedstrijd
voor ze. Diverse leden van UWTC
waren vrijdag al gearriveerd op de
camping bij de crossbaan. De jongens vermaakten zich prima op het
oefenbaantje. Alleen jammer dat er
ook een kleine valpartijtje was. Sven
Wiebes kneusde hierbij zijn hand,
maar kon nog wel fietsen. Voor Guven Cevahir liep het minder goed af,
hij ging voor controle naar het ziekenhuis en kwam met zijn arm in
het gips terug. Geen wedstrijd voor
hem dus! Na de mooie zaterdag
ging men er vanuit dat ook zondag
een zonnige dag zou zijn, dat kwam
niet helemaal uit. Er stond veel wind

waardoor het zelfs in de zon fris
aanvoelde. En helaas bleef het tijdens de halve finale niet droog.
Aan de inschrijvingen was te zien
dat het zuiden van Nederland al op
vakantie is gegaan. 517 deelnemers,
van wie 27 van UWTC. Michiel Janssen wilde ook meedoen maar doordat z’n vader te lang met iemand
had staan praten was hij te laat om
in te schrijven, terug naar huis dus!
Arjan van Bodegraven was zo ongelukkig om in de halve finale onderuit
te gaan, dus geen finale voor hem.
Rens Grömmel fietst nu een half jaar
en wilde ook wel eens een TC rijden,
deze wedstrijd reed hij voor de eerste keer mee. Is zeker voor herhaling vatbaar, ondanks een valpartij
behaalde hij een 4e plaats in de finale! De volgende rijders behaalden
ook een finaleplaats: Boys 7 en jonger: 4e plaats Rens Grömmel; Boys
9: 3e plaats Brian Boomkens; Boys
11: 1e plaats Bart van Bemmelen,
4e plaats Kevin Boomkens; Boys 12:
7e plaats Joey Nap; Sportklasse 1724: 6e plaats Michael Schekkerman;
Cruisers 17-29: 7e plaats Sven Wiebes. Voor de foto’s en volledige uitslagen kunt u kijken op de website
www.uwtc.nl/bmx

Midzomernachtkamp van
kanovereniging zeer geslaagd
Vinkeveen - In het weekend van
23/24 juni is het traditionele Midzomernachtkamp gehouden voor
de jeugd van de KVDRV. Op 23 juni
was het dan zover. Het jeugdkamp
van de Kano Vereniging De Ronde
Venen zou starten. Op zaterdagmorgen verzamelen de jeugdleden zich
om 10.00 uur bij het clubhuis in Vinkeveen. De kampeerspullen worden
in een auto geladen naar de kamplocatie gebracht. De jeugd laadt
de lunch in de boten en maakt zich
klaar voor vertrek. Rond 11.00 uur
wordt er vertrokken van het clubgebouw waarna de route naar Eiland
8 gevaren wordt. Op eiland 8, ook
wel starteiland genoemd, wordt de
lunch opgegeten. Na de lunch worden er spelletjes gedaan of, in tegenstelling tot de weersvoorspelling, genoten van de zon. Rond
kwart over twee wordt koers gezet
naar de kamplocatie. De jeugdleden
hebben tot dan nog geen idee waar
deze is. Er wordt dan ook behoorlijk gespeculeerd waarheen ze onderweg zijn. Uiteindelijk is iedereen
behoorlijk verbaasd wanneer onder
de Herenweg wordt doorgevaren en
de plas wordt verlaten. ‘We zouden
ons kamp toch op de plas houden?’
klinkt het.
Aangekomen aan de andere kant
van de Herenweg wordt vervolgens
koers gezet naar het ‘Blauwe Meertje’. De meesten weten niets van het
bestaan van dit prachtige stukje
water in Vinkeveen. Hier heeft een
bewoner een prachtig stuk land met
daarop een loods met toiletvoorziening aan de club beschikbaar gesteld. Hier worden de tenten opgezet en het kamp ingericht. De kinderen gaan gezamenlijk spelen en
vooral zwemmen. Behalve de mee-

gebrachte kayaks is er een speciale ‘Sit on Top’ beschikbaar waarop en waarmee gezamenlijk gespeeld kan worden. Er worden dan
ook ‘drenkelingen’ gespeeld en redders. Gelukkig worden alle ‘drenkelingen’ door de ‘redders’ gered. In
de avond wordt er gezamenlijk gebarbecued waarbij ook de eigenaar
van de locatie aanwezig is. Voor en
na de barbecue wordt er door de
jeugd druk gespeeld en gezwommen waarbij gezegd mag worden
dat de laatste zwemmer rond 23.15
uur uit het water kwam.
Kampvuur
Nadat de bbq beëindigd is is er een
kampvuur in de barbecue gemaakt.
Ondanks de regen op de zondag
zaten de meeste jeugdleden toch al
vanaf 08.00 uur op het water, sommigen in de boten en anderen gewoon om te zwemmen. Rond 09.00
uur tijdens het ontbijt bleek een
aantal jeugdleden al erg vermoeid
te zijn. Door de harde wind en hevige regen achtte de leiding het niet
verantwoord om met de leden per
kayak naar de club terug te varen
en werd er besloten om over land
terug te gaan naar het clubgebouw.
Rond 14.00 uur waren ze dan ook
terug op de club en de boten opgeruimd. Als afsluiting is er nog gezellig nagepraat onder het genot van
een kopje hete thee zodat iedereen weer op temperatuur was toen
de ouders de kinderen kwamen ophalen.
Meest gehoorde vraag tijdens de
zondag? ‘Wanneer gaan we weer op
kamp?’ Toezeggingen kunnen natuurlijk nu nog niet gedaan worden
maar deze vraag is wel een mooi
compliment voor de leiding. Kortom:
wordt vervolgd.

Onder de zeer deskundige leiding
van Marcel Fiorenza, geassisteerd
door o.a. Shanna van Mens, heb-

ben alle leerlingen weer een mooi
resultaat bereikt met als beloning
een volgende gradatie (band). Vanuit De Ronde Venen heeft een zestal Taekwondoka een mooie prestatie neergezet: Freek Hage behaalde de gele slip, Finn Colly de gele
band, Abel Bulthuis de groene band
en Bryan Catsburg, Nick Kalkhoven
en Sem Balvert behaalden de blauwe band. Een mooie bekroning van
een seizoen hard trainen!

Peter Bosse wint vlucht
vanuit Soisson en Meer
Regio - De postduivenliefhebbers
van Rond de Amstel hebben j.l. zaterdag 2 vluchten gehad. Eén vanaf Soisson in Frankrijk en één vanaf Meer in België. Het was afgelopen zaterdag lekker weer voor de
duiven en voor de duivenliefhebbers. Droog, zonnig en een flinke
zuidenwind wat maakte dat de duiven weer op volle snelheid richting
huis vlogen. Voor Peter Bosse uit
Uithoorn werd het een prima duivenweekend want om twee vluchten in één weekend te winnen komt
niet zo heel vaak voor in de loopbaan van een duivenliefhebber. De
eerste vlucht die gelost werd was
voor de oude duiven vanuit Soisson.
De duiven werden daar om 08.15
uur gelost. De vlucht had een zeer
vlot verloop, dat wil zeggen dat de
eerste duif reeds om 11:22 uur bij
Peter op zijn hok landde. Deze duif
had de 339 km. afgelegd met een
snelheid van ruim 1808 meter p/
min. wat neerkomt op gemiddeld
108 km. p/uur. Dat het een vlot verloop had bleek wel omdat de meeste liefhebbers de duiven allemaal
binnen een halfuurtje na de eerste
duif van Peter thuis hadden. Op deze vlucht werd tweede Hennie Pothuizen uit Vinkeveen en derde Theo
Kuylenburg uit Amstelhoek. De duif
van Peter Bosse eindigde in Rayon F
als 24 van 1601 duiven en over heel
Noord-Holland werd de duif 76 van
8223 duiven. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn werd 1e in de B-Poule.
Alsof dit allemaal nog niet mooi genoeg was bleek nadat de uitslag
was gemaakt dat Peter Bosse de
jonge duivenvlucht ook gewonnen

had. De jonge duiven werden gelost in het Belgische Meer. De duiven mochten om 09:50 uur uit hun
mandje om de terugreis te starten.
Ook zij hadden weer de wind op de
staart en kwamen daardoor naar
huis alsof ze André Kuipers zelf waren. Dit duifje van Peter had een bijzondere prestatie geleverd. Hij was
namelijk alle duiven van Rayon F
de baas en dit waren er maar liefst
3318. Tweede op deze vlucht werd
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen en
derde werd Co Oussoren, ook uit
Vinkeveen. Co werd tevens winnaar
van de B-Poule. Ton Duivenvoorde
uit De Hoef pakte de dertiende duif,
zodoende kwam de attractieprijs,
weer een heerlijke worst van Slagerij Heemskerk uit Uithoorn bij hem
terecht. De uitslagen op rij.
Soisson
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Ron den Boer, Uithoorn
6. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7. Marin v.d. Hoort, Uithoorn
8. Cor van Bemmelen, De Hoef
9. Ton Duivenvoorde, De Hoef
10. Wim Wijfje, De Kwakel
Meer
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3. Co Oussoren, Vinkeveen
4. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
5. Ton Duivenvoorde, De Hoef
6. Verwey / Castricum, Mijdrecht
7. Hans Half, Amstelhoek
8. Henk Snoek, De Kwakel
9. Ron den Boer

1ste Open mini- en driekwart
tennistoernooi VLTV succes

Halfj aarlij kse examens
Taekwondoschool Sabum
Mijdrecht - De halfjaarlijkse examens van Taekwondoschool Sabum
hebben afgelopen zaterdag 30 juni
weer plaatsgevonden. De gezamenlijke Taekowondo Sabum afdelingen
van De Ronde Venen en Woerden
deden examen in de sportzaal op de
Doctor Kuyperlaan in Woerden.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Plassentoernooi Jeugd 2012
Vinkeveen - Voor de jeugdtennisliefhebbers uit De Ronde Venen en
omstreken is het nog maar 2 weken wachten tot het Plassentoernooi Jeugd JRT bij de VLTV in Vinkeveen begint (14 t/m 20 juli met de
finale op vrijdag). Het Plassentoernooi Jeugd is elke zomer een grote
happening in Vinkeveen.
Verdeeld over acht smashcourtbanen zullen de deelnemers, verspreid
over 5 categorieën, strijden in de
soorten: Jongensenkel, Meisjesenkel, Jongensdubbel, Meisjesdubbel
en Gemengddubbel.
Dit jaar heeft het toernooi twee vernieuwingen. Voor de jongste tennissers is er nu de categorie t/m 8 jaar
bijgekomen en voor de categorieen t/m 12 jaar en t/m 14 jaar is het
dit jaar een Jeugd Ranglijst toernooi

in de enkels en de dubbels geworden. Daarnaast zijn er ook de categorieën t/m 10 en t/m 17. Het toernooi is een sportieve week waarbij met name gezelligheid en plezier centraal staan. De activiteitencommissie heeft haar best gedaan
om haar succes van vorig jaar te
overtreffen. Er zullen onder andere
een stormbaan, kooivoetbal, round
the court, estafette en een workshop cupcakes bakken georganiseerd worden. Ook de barcommissie heeft weer een heerlijk kindermenu samengesteld. Dus jongens en meisjes uit De Ronde Venen en omstreken, schrijf jullie in op
www.vltv.nl, want het belooft een
fantastische week te worden! De inschrijving sluit op 6 juli, dus doe het
snel!

Mijdrecht - Vorige week ging het
eerste open Mini- en Driekwart
toernooi van start bij de VLTV. Tussen een aantal dagen door met behoorlijk veel regen kon men tijdens
het tennistoernooi gelukkig genieten van een heerlijk zonnetje met
een verfrissend windje.
Met de ca. 48 deelnemers, onder
hen een behoorlijk aantal nieuwe
gezichten, kan teruggekeken worden op een superleuk toernooi met
veel gemotiveerde en enthousiaste deelnemers. De eerste baan was
voor de Mini’s verkleind en verdeeld
in zes banen. De overige banen waren Driekwart voor de kinderen vanaf 8 jaar. De kleinste deelnemers zijn
nog niet zo lang bezig met tennissen en kwamen allen ook om ervaring op te doen in het spelen van

wedstrijdjes. En dat is goed gelukt.
Gelukkig waren er ook veel ouders
om de kinderen aan te moedigen
en te begeleiden. Iedereen heeft die
middag genoten. Er was volop limonade en voor allen een snoepzak, fruit en een zakje chips. Om
17.00 uur was de prijsuitreiking en
iedereen mocht een leuk cadeautje mee naar huis nemen. De nummers 3 & 4 kregen een zilveren medaille en de nummers 2 een gouden
medaille. De poulewinnaars kregen
zelfs een echte beker! De jeugdcommissie is heel blij met de geslaagde middag en heeft het volgende Mini- en Driekwarttoernooi
al gepland op 19 september a.s. Inschrijven hiervoor kan via de website www.vltv.nl en www.toernooi.nl
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Roerig en succesvol seizoen
voor Legmeervogels
Uithoorn - Seizoen 2011 – 2012 is er voor Legmeervogels
één geweest van een veel successen en veranderingen.
Jeugdvoorzitter Wander Habing: “Ondanks dat we voor
onze teams altijd de uitdaging zoeken bij het inschrijven in de beschikbare klassen hebben we aan onze pupillen en jeugdteams weer een enorme hoeveelheid medailles voor het behalen van kampioenschappen uit mogen reiken. We hebben zelfs nog snel bij moeten bestellen om de vraag aan te kunnen. In het seniorenvoetbal
ging het ook goed. LMV1 greep in de nacompetitie net
naast promotie. Scheidend aanvoerder Stefan van Pierre: “We hebben er alles aan gedaan om eindelijk die plek
in de 2e klasse te halen maar de strijd in de nacompetitie is zwaar. Na een lang seizoen nemen blessures toe en
wordt de selectie steeds dunner. De beslissende tik in de
laatste ronde tegen OSM hebben we niet meer uit kunnen
delen.” Toch zien Algemeen voorzitter Bart Top en Seniorenvoorzitter Hans Heere komend seizoen met vertrouwen tegemoet: “We zijn ingedeeld in het district waar we
graag spelen en met onze nieuwe trainer, Stefan Teeken,
en veel vers bloed in de selectie moet promotie er nu toch
in zitten.” In december 2011 gaven Hoofdtrainer Henny
Snel en Harry Talsma van de zondag 2 te kennen de contracten niet meer te willen verlengen. Hans Heere: “We
zijn toen op zoek gegaan naar kandidaten die deze uitstekende hoofdtrainer konden gaan opvolgen en hebben ons
verbaasd over de aantallen sollicitanten en het hoge niveau daarvan. De keuze was moeilijk, maar vele gesprekken later werd het toch wel duidelijk dat Stefan (ex Hoofddorp 1) onze man was. Stefan is sindsdien regelmatig op
de club te vinden geweest en heeft al flink invloed kunnen uitoefenen op de vorming van de selectie voor volgend jaar. Harry Talsma word opgevolgd door oude bekende Peter de Groot en de nieuwe trainer voor de zaterdag
1 is Bas Groenveld geworden. Ook voor Henny Snel is er
toch een vervolg: Henny is per volgend seizoen Technisch
Manager van Legmeervogels. Daarover verderop in dit artikel meer. Voor de zaterdag 1 was het wel prijs. Zij plaatsten zich door een verdiend en mooi kampioenschap voor
volgend seizoen voor een plek in de 3e klasse.
Herstructurering Jeugdopleiding voetbal
De jeugdvoorzitter: “Met ingang van het volgende seizoen wordt de jeugdopleiding danig op de schop genomen. Waar we afgelopen jaar al zijn gestart met het plaatsen van de selectietrainers A tot en met D in een technische organisatie die viel onder de hooftrainer van het eerste, pakken we nu door en komen alle overige teams ook
in een nieuwe structuur onder leiding van de nieuw aangestelde Technisch Manager. Binnen deze structuur zal
nog meer tijd en aandacht worden besteed aan het opleiden, begeleiden en coachen van onze jeugdtrainers. Technisch Manager Henny Snel: “We richten onze inspanningen zowel op recreatief als selectievoetbal. Want in beide takken geldt dat betere trainingen leiden tot meer plezier en betere resultaten. Binnen het D en E selectievoetbal werken we met een groeiend aantal getalenteerde
A1 en seniorenspelers die naast hun opleiding op sportgebied hun KNVB trainerspapieren zullen gaan halen. Zij
zijn potentieel onze A, B en C selectietrainers van de toekomst. Legmeervogels is een club voor en door Uithoornaars. We willen niet of in ieder geval zo min mogelijk afhankelijk zijn van trainers of spelers van buiten Uithoorn.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze sponsoren, dorpsicoon Jos van den Berg in het bijzonder, want
zonder sponsorinkomsten is het opzetten van een dergelijke structuur ondoenlijk.
Voetbalschool
Onder leiding van nieuwe A1/D2 trainer Jeffrey van Delft
start Legmeervogels met ingang van volgend seizoen een
eigen voetbalschool. Naast de reguliere trainingen kunnen jongens en meisjes uit F, E en D hier op vrijdag tussen 16.00 en19.00 op een financieel laagdrempelige manier terecht voor een extra uitdaging. Henny Snel: “Onze
voetbalschool is er 1 vóór en dóór de eigen vereniging,
dus alleen voor onze eigen jeugd en de trainingen worden

gegeven door onze eigen getalenteerde jeugdtrainers. De
nadruk komt te liggen op techniek, positiespel, passen/
trappen en loopscholing . Iedereen die gemotiveerd is om
de uitdaging aan te gaan is welkom. Of je nu in de F1 of
in de D10 speelt.”
Evenementen
Dit jaar heeft de toernooicommissie een herstart mogen
beleven. Voorzitster Marjon Meissen: “Veel nieuwe mensen met nieuwe ideeën hebben zich aangemeld, en samen hebben ze een aantal mooie toernooien neergezet.
Het Super F en het AH Jos van den Berg E en F toernooi
(met bijna 100 teams!) om er maar twee te noemen. De
toernooiagenda voor volgend seizoen hebben we alweer
bepaald en we kijken er alweer naar uit om er een groot
feest van te maken. Al voor de 16e keer is dit jaar het
Sport en Spel weekeinde georganiseerd. Dit hoogtepunt
aan het eind van het voetbalseizoen voor onze jongste
spelertjes mocht dit jaar rekenen op aardig weer en een
enorm aantal vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Dit evenement is al jaren niet meer weg te denken
bij Legmeervogels.
Zaalvoetbal
Ook voor het zaalvoetbal is er succes te melden. Oppermachtig streed LMV1 dit seizoen voor de kampioenstitel en was al ver voor het einde van de competitie niet
meer in te halen door de concurrentie en speelt volgend
jaar hoofdklasse. LMV2 miste op een haar na de promotie, maar LMV4 promoveerde weer wel naar de 4e klasse. Wedstrijdsecretaris Bob van Weerdenburg: “Ook goed
nieuws is dat de afdeling zaalvoetbal groeit. Per volgend
seizoen spelen we met 9 teams competitie”. Het seizoen
hebben we afgesloten met een mooi evenement: op vrijdag 29 juni speelde het eerste team een oefenwedstrijd
tegen het doventeam van Oranje onder de 23. Omdat
Legmeervogels de afgelopen jaren zeer goed gepresteerd
heeft en in drie jaar tijd van de 3e klasse naar de Hoofdklasse is gepromoveerd, wilden zij graag tegen Legmeervogels oefenen. Een groot compliment dus. En met een
eindstand van 6-5 in het voordeel van Oranje hebben we
goed strijd geleverd.
Handbal
Het seizoen 2011-2012 is bij de afdeling handbal afgesloten met de “Ria Fens Penaltybokaal” waar alle teams,
jeugd en senioren het seizoen gezamenlijk konden afsluiten. Een seizoen waarin toch weer enkele successen werden behaald, de C2 en de A1 zijn kampioen geworden. De
A1 mocht hierdoor deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Door o.a. vakantie en werk van een aantal
speelsters werd door Legmeervogels met een kleine selectie aangetreden voor dit kampioenschap (twee wisselspeelsters). De selectie bestond uit slechts vier meiden
van het A1-team, aangevuld met twee speelsters uit de
A2 en drie uit de B1. De verwachtingen waren van te voren dan ook niet al te hoog gespannen. Maar de coaches
waren toch zeker van plan om er ook met dit samengestelde team iets moois van te maken, want meedoen aan
het Nederlands Kampioenschap veldhandbal is een eer en
een mooie ervaring! Zo kwam Legmeervogels helaas niet
verder dan de 4e plaats, maar we zijn toch bijzonder trots
op de prestaties van het team, trainers en coaches. Al met
al toch een zeer knappe prestatie om de 4e plaats van Nederland te behalen. Voor het komende seizoen hebben
we vooral bij de jeugd uitbreiding met een aantal nieuwe teams. Wij zijn dan ook blij dat een aantal speelsters
van de A-selectie en Senioren-selectie willen assisteren
bij het trainen en coachen van de jeugdteams.
Vrijwilligers
Last but not least een woord van dank voor de meer dan
200 vrijwilligers die er ieder jaar maar weer voor zorgen
dat de kantine goed draait, de krijtlijnen worden getrokken, de wc’s en kleedkamers worden schoongemaakt, de
wedstrijden gefloten worden…….

BEDANKT!
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Uithoorn - Het einde van
het schooljaar nadert en dat was een
goede reden voor een feest. ‘s Morgens waren er
culturele workshops in alle groepen: de groepen 1 t/m 4
volgden een dansworkshop, verzorgd door dansstudio Shanna
Elleswijk. De beide groepen 5 volgden een dj-workshop van DJ Made in June. En voor alle groepen 6 t/m 8 was er een percussieworkshop
door Absurdo. De kinderen vonden het erg leuk en mochten ‘s middags laten
zien wat ze ‘s morgens geleerd hadden. Het was een groot succes! Bij de percussie werd het publiek uitgenodigd om mee te klappen met de verschillende ritmes.
Daar werd enthousiast gehoor aan gegeven! Bovendien waren er optredens van kinderen uit alle groepen, die zelf iets geoefend hadden of samen met de juf of meester
wat hadden ingestudeerd. Er werd gezongen, geplaybackt en gedanst. En er was een
echte judo-voorstelling te zien! Ouders en kinderen genoten volop van alles wat er te
bekijken en te horen was onder het genot van een bekertje limonade of fris, en popcorn
of zoutjes. De kinderen konden op het grasveld en op het plein Oud-Hollandse spelletjes doen, die gehuurd waren bij Careca uit Amstelveen. Het brengen en halen van de
spelletjes werd gratis verzorgd! Doordat velen Careca hadden ‘geliked’ op Facebook,
werd het springkussen gesponsord. Het weer werkte gelukkig mee, want het bleef
droog en de zon kwam halverwege de middag zelfs nog tevoorschijn!! Twee ouders , Bart en Susanne Hermans, brachten een prachtig muzikaal stuk ten gehore op dwarsfluit en hoorn. Directeur Petra sprak een dankwoord uit
aan alle ouders, die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet
om hulp te bieden op school. Tot slot kon iedereen meedansen op de muziek van DJ June. Kortom: het was een geslaagd feest om met plezier op terug te kijken!

Groot feest op basisschool

De Regenboog!
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Qui Vive tenniskamp 2012

Burgemeester Divendal
heeft schil derskwal iteiten!
De Ronde Venen - Burgemeester
Divendal heeft schilderend de expositie van de schilders van ’t Anker geopend. Iedereen heeft daarna
meegeschilderd. Het doek is te zien
in de hal van het gemeentehuis. Juli en augustus exposeren de schilders van Inloophuis ‘t Anker in het
gemeentehuis in Mijdrecht. Het project is opgestart na het overlijden
van Ton van Hoof, een van de schilders van de schildersgroep van Inloophuis ’t Anker. Els van Vielvoye,
de weduwe van Ton, heeft het idee
geopperd om de schildersgroep
twee schilderijen in de stijl van Ton
te laten schilderen. Ton had een heel
eigen stijl ontwikkeld. Een stijl met
veel structuur. De schildersgroep is

De Kwakel - Afgelopen weekend
was het eindelijk zover: Het Qui Vive
Tenniskamp! Ongeveer 40 enthousiaste kinderen beleefden 2 superleuke dagen vol met o.a. spelletjes,
zwemmen, karaoke, conditietrainingen, maar vooral héél véél tennis!!

daarmee aan de slag gegaan en het
project begon te groeien. Het doel
werd om de mensen met wie Ton
van Hoof samenwerkte en die elkaar
niet kenden, samen te brengen, samen te laten werken en samen te laten schilderen, samen te laten genieten. De grote schilderijen werden
bij Karin van Dierendonck geëxposeerd. (Ton exposeerde bij Karin.)
De schildersgroep wordt door Annie
Overbeeke van Atelier54 begeleid.
Zij heeft het project in blogvorm
vastgelegd. Henk Overbeeke van
Atelier54 heeft het hele proces gefotografeerd. De schilderijen en foto’s zijn tijdens de opening van het
gemeentehuis te bezichtigen. Graag
even aanmelden bij de receptie.

Zaterdagavond werd er lekker gebarbecued en traden de kinderen op tijdens Qui Vive Got Talent.
Om 12.00 uur ‘s nachts werd er een
heus kampvuur gemaakt waarin de
kinderen lekker marshmallows kon-

den roosteren. Rondom de tennisbanen waren de tentjes al opgezet. Terwijl de jongste kinderen lekker hun tentje inkropen, stonden de
oudste jeugdleden nog volop te tennissen. Op zondagmorgen, na een
stevig ontbijt met gebakken eieren,
begonnen de kinderen weer ‘fris en
fruitig’ aan alle sportactiviteiten.
Ondanks de regen dachten de kinderen er niet over om te stoppen
met het programma. Wat was het
een gezellige club kinderen! Het
was weer een topweekend!!

Bij Tennisvereniging De Ronde Vener

Open toernooi groot succes

Waarschuwing voor
tassen- en zakkenrol l erij
Regio - In de afgelopen weken is er
bij de politie meerdere keren aangifte gedaan van tassen- en zakkenrollerij. De buit bestond vaak
uit portemonnees met daarin naast
persoonlijke goederen ook bankpassen en creditcards. In een enkel geval werd er korte tijd later met
de gestolen bankpas geld via een
geldautomaat opgenomen. De politie heeft naar aanleiding van de
aangiftes onderzoek gedaan. Daarbij zijn ook camerabeelden bekeken, maar dit leidde niet in de richting van de dader(s). Bovendien zijn
er ook geen signalementen bekend
van de personen die zich bezighouden met deze vorm van criminaliteit.
Vandaar deze waarschuwing. Het
merendeel van de diefstallen vond
plaats op donderdag en vrijdag.
Een verklaring kan zijn dat op donderdag de weekmarkt is en dat er

op vrijdag veel mensen hun wekelijkse boodschappen doen. Het dievengilde slaat namelijk toe op plaatsen waar men is afgeleid en mensen niet letten op hun persoonlijke
spullen zoals in supermarkten. Als
u boodschappen gaat doen, neem
dan alleen mee wat u daarvoor nodig heeft en zorg dat er geen pincode bij de bankpas wordt bewaard.
Berg uw portemonnee op in uw binnenzak of in een halstas en niet in
een tas aan winkelwagen of in een
rollator.
Als u slachtoffer bent, meld dit direct via het alarmnummer 1-1-2 aan
de politie. Geef, indien bekend, het
signalement door van de dader(s)
zodat de politie met de opsporing kan starten. Doe altijd aangifte! Voorkom zakkenrollerij en kijk op
www.langevingers.nl voor meer preventietips.

Regio - De 28e editie van het Open
Toernooi van Tennisvereniging De
Ronde Vener, met als hoofdsponsor De Hypotheekshop Mijdrecht,
is een groot succes geworden. Na
een week waarin ondanks de slechte voorspellingen iedere dag prima tennisweer bood, was de regen
op de finaledag toch spelbreker.
Veel finalepartijen moesten in de
hal worden gespeeld, maar aan het
eind van de dag konden er toch nog
enkele finales buiten worden gespeeld en kon ook de prijsuitreiking
buiten plaatsvinden. Dat betekende dat er toch veel toeschouwers bij
de prijsuitreiking aanwezig waren
en velen bleven ook om te genieten
van het heerlijke eten dat ieder jaar
weer prima wordt verzorgd door de
vrijwilligers van tennisvereniging De
Ronde Vener. In de hoogste categorie bij de heren stonden Jon Mouter
en Robin Ekholm tegenover elkaar
in de finale. Beide spelers hadden
ook in categorie 4 tegenover elkaar
gestaan en in die categorie wist Ekholm in drie sets van Mouter te winnen. In de categorie 3 wist Mouter
echter sportieve revanche te nemen.
In een prachtige finale wist Mouter
met 6-3 en 6-4 te winnen. Mouter
werd hiermee de opvolger van Milan van Dijk die hij in de halve finale in drie sets had uitgeschakeld.
In de herendubbel 3 ging de zege
naar Erik Boogaard en David Meenderink die met 6-3 en 6-4 de winnaars van vorig jaar, Mick van Meines en Menno van Parreeren, wisten te verslaan.

Dames
Bij de dames ging de overwinning in
de hoogste categorie naar Anastasia Zaandam voor Marian Hutten. In
de damesdubbel ging de overwinning naar Saskia de Jong en Peggy
de Hondt die met 6-1 en 7-6 Netty
Zwaga en Nancy van der Lans wisten te verslaan. In de gemengd dubbel legden Netty Zwaga en Stefan
Tichelaar beslag op de eerste plek
door in een spectaculaire en spannende partij met 7-6 en 7-5 te winnen van Celine en Bas de Rooij. Ook
dit jaar werd er weer een veteranentoernooi gespeeld. In de herendubbel ging de titel in poule A naar Nico van Wijk en Teun Verkaik en in
poule B naar Jos Riechelman en Eric
Sjiem-Fat. Bij de dames wisten Hetty van Veen en Swanet Verbruggen
poule A te winnen en Cate Nevison
en Joke Riehl poule B. De gemengd
dubbel werd gewonnen door Marijke de Graaff-Sluijs en Jan Verkleij.
Dit jaar was het alweer de 28e keer
dat het Open toernooi van Tennisvereniging De Ronde Vener werd
gespeeld en het is wederom een
zeer geslaagd evenement geweest
met bijna vierhonderd enthousiaste deelnemers. Gedurende de hele
week is het tennispark bezocht door
een groot aantal toeschouwers die
genoten van de prachtige tennispartijen en het uitstekend verzorgde randgebeuren. Dit toernooi werd
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en de volgende sponsors: De
Hypotheekshop Mijdrecht, Bonne
Nuit, Rendez Vous.

De beste oplossing voor een
mooie en gezonde wereld?
Daar zet Natuur & Milieu zich al 40 jaar
met hart en ziel voor in. Ga naar
natuurenmilieu.nl/40jaar en steun
ons dit jubileumjaar met een gift.
Maak het verschil
met een jubileumgift
natuurenmilieu.nl/40jaar



Zomerbridgedrive BV Mijdrecht
Mijdrecht - De zesde ronde van
het zomerseizoen bij Bridgevereniging Mijdrecht in de Meijert aan de
Dr. J. van der Haarlaan was wederom drukbezocht. Een, mede door
technische problemen, spannende
bridgeavond met 50 paren. Door de
inspanningen van Caro, Hans en Peter kon de uitslag toch worden bekendgemaakt
Er werd gespeeld in drie lijnen.
De uitslag is als volgt:
Lijn A:
1. Theo Klijn en
Jan de Jong
69,64%
2. Gerard van Beek en
Rina de Jong
59,52%
3. Auwert en
Margriet Dekker
53,57%
Lijn B:
1. Jacques Joossen en

Jos Vlek
2. Boukje Dieleman en
Wim Koevermans
3. Ada Keur en
Lies Buskens

64,84%
58,52%
57,19%

Lijn C:
1. Henk en Martha de Vries 70,15%
2. Ria Verkerk en
Ineke van Diemen
64,38%
3. Rene de Jong en
Ineke Schreurs
61,88%
De volgende en laatste ronde is op
maandagavond 16 juli a.s. De zaal
gaat om 19.0 uur open en de aanvang is om 19.45 uur.
Zowel voor gevorderde als beginnende bridgers met wat ervaring
een leuke en afwisselende avond.
Tot ziens in de Meijert.
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Springschans

Een hele
25 jaar! week feest

Een week ingevuld
met sportiviteit,
swingende moves,
kookkunsten en
vol met avonturen
en verrassingen.

Op maandag 2 juli werd onder gezellige begeleiding van de deuntjes van het draaiorgel een indrukwekkende wolk van ruim 600 ballonnen opgelaten. Hiermee gaven
de schoolkinderen namens de directie van basisschool de Springschans officieel het startschot van
de feestweek voor het 25 jarig jubileum. Een week ingevuld met sportiviteit, swingende moves, kookkunsten en vol met avonturen en verrassingen voor zowel de leerlingen
als de ouders. Zo werd er voor de
helft van alle leerlingen op dinsdag
en donderdag op het sportcomplex van voetbalvereniging KDO in
De Kwakel een feestelijke sporten speldag gehouden met diverse
spannende en soms ook hilarische
spelletjes, en diverse luchtkussens
om te bestormen. Naast de sportactiviteiten was er op zowel dinsdag als donderdag voor de andere helft van de leerlingen een he-

le dag gewijd aan het instuderen
en opvoeren van een dansvoorstelling op het schoolplein: van een
boerenbruiloftdans tot aan pop en
breakdance was er te bewonderen. Op woensdag was er voor alle
leerlingen een vrolijke picknick op
het schoolplein met diverse hapjes
en drankjes die de leerlingen eerst
zelf bereid hadden tijdens een heuse kookworkshop. Als klap op de
vuurpijl werd de feestweek vrijdag afgesloten met een gezamenlijke schoolreis naar de Efteling. Maar
liefst 15 bussen vertrokken in een
vrolijke luid toeterende colonne
naar Kaatsheuvel. Het weer werkte
goed mee, zodat de kinderen volop
van de attracties in de Efteling konden genieten.
Kortom, het 25 jarig Jubileum van
de Springschans was zowel voor de
leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de Ouderraad een topweek
om nooit te vergeten!

Zowel voor
de leerlingen,
de ouders,
de leekrachten en
de ouderraad
een topweek om
nooit te vergeten!

