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Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

Een beugel van de specialist scoort beter.Orthodontiepraktijk Woerden    Molenvlietbaan1
            3448 DD Woerden   0348-482729 www.deortho.info

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl of
✉	 VERkoopmIjDREcHT@
 mEERboDE.Nl

Meet de 
zonnekracht 
van uw dak

Aanleg faunapassage Wilnis
Regio - In de zomerperiode legt de 
provincie Utrecht een faunapassa-
ge aan in de Veldwetering, onder de 
Ingenieur Enschedeweg (N212) in 
Wilnis, tussen de rotonde Bovendijk 
en de Geerbrug.
In mei zijn de voorbereidende werk-
zaamheden gestart met het omleg-
gen van het fi etspad. De faunapas-
sage zelf wordt elders gebouwd en 
tussen 28 juli en 6 augustus onder 
de weg geplaatst. In die periode is 
de weg afgesloten voor het door-
gaande verkeer.

Minder hinder door voorbouw
De aannemer die het werk gaat uit-
voeren, gaat de passage voorbou-
wen in zijn fabriekshal in Meerkerk 

(prefab). Van daaruit wordt de con-
structie vervoerd naar Wilnis voor 
plaatsing en afbouw. Hierdoor hoeft 
de weg minder lang te worden af-
gesloten.

Omleidingsroutes en 
bereikbaarheid
Tussen maandagavond 28 juli, 20.00 
uur en woensdagochtend 6 augus-
tus, 05.00 uur gelden de volgen-
de omleidingsroutes voor het door-
gaande verkeer:
• Verkeer vanuit de richting 

Woerden v.v. wordt omgeleid 
via N401-A2-N201.

• Verkeer vanuit de richting 
Nieuwkoop v.v. wordt omgeleid 
via de N231 richting Uithoorn.

• Fietsers kunnen passeren via 
de Wilnisse Zuwe.

Alle panden blijven bereikbaar en 
de doorgang voor nood- en hulp-
diensten is gegarandeerd.

Overige werkzaamheden
De werkzaamheden voor het omleg-
gen van het fi etspad duren nog tot 
eind september. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan het omleggen van ka-
bels en leidingen. Na het plaatsen 
van de faunapassage vindt er nog 
grondwerk plaats voor het afwerken 
van de passage en het inrichten van 
het terrein. Deze werkzaamheden 
duren tot eind september. Het ver-
keer zal hier weinig hinder van on-
dervinden.

Jongerenwerk gaat niet 
altijd van een leien dakje
Regio -  Het jongerenwerk wordt 
sinds januari dit jaar anders inge-
vuld door de gemeente en wel-
zijnsorganisaties. Meer ambulant 
in plaats van ‘stationaire opvang’ 
op een vaste locatie, zoals in jonge-
rencentrum The Mix in Uithoorn van 
destijds. Voor de goede orde, het 
gaat hierbij om jongeren die zich-
zelf nog niet helemaal hebben kun-
nen vinden. Dat is een brede groep. 
Ze geven op een andere manier in-
vulling aan hun leven dan het gros 
van de jongeren wat zich doorgaans 
gedraagt zoals de samenleving dat 
graag ziet en vrijwel nooit voor over-
last zorgt. Deze ‘andere’ jongeren 
hoeven daarbij niet meteen het pre-
dicaat ‘slecht’ opgeplakt te krijgen. 
Die groep ziet echter onvoldoende 
mogelijkheden om zichzelf te kun-
nen ontplooien. Zij hebben in hun 
beleving weinig kansen in de maat-

schappij, krijgen thuis niet die aan-
dacht of ondersteuning die nodig 
is en kunnen over bepaalde zaken 
niet praten met hun ouders. Ze zien 
niets in scholing, vervelen zich om-
dat er teveel vrije tijd is, beschikken 
vaak over weinig fi nanciële midde-
len maar willen zich toch doen gel-
den. Soms uit zich dat in overlast, 
vandalisme of nog erger: ze dreigen 
het criminele pad op te gaan. In dat 
geval wordt het een zaak voor politie 
en justitie. In situaties waar het nog 
(net) niet tot zover is gekomen, is dit 
het terrein waar het specialistisch 
jongerenwerk zijn intrede doet. De-
ze uitleg lijkt wat kort door de bocht, 
maar anders is de functie van spe-
cialistische jongerencoaches zo-
als Amir Roseburg en Omar Tekin 
uit Uithoorn niet uit te leggen. Die 
hebben een speciale maatschap-
pelijke opleiding en vorming achter 

de rug waarmee zij willen proberen 
iets voor deze jongeren te beteke-
nen, hen te helpen de goede rich-
ting te vinden en daarin de draad 
op te pakken. Er wordt in dat licht 
het nodige gedaan om de jongeren 
te laten inzien dat scholing, zinvolle 
activiteiten, sport, zelfontplooiing en 
acceptabel gedrag daaraan kunnen 
bijdragen. Gepoogd wordt hen van 
de straat te houden door passende 
activiteiten te organiseren en ze te 
begeleiden (voor zover men dat ac-
cepteert). Het onderwerp specialis-
tisch jongerenwerk behoort tot de 
portefeuille van burgemeester Dag-
mar Oudshoorn als onderdeel van 
de Openbare orde en Integrale Vei-
ligheid. Deze krant had een gesprek 
met beide jongerencoaches en de 
burgemeester. 

(Vervolg elders in deze krant)

Voor het specialistisch jongerenwerk heeft burgemeester Dagmar Oudshoorn de hulp ingeroepen van Amir Roseburg 
(re.) en Omar Tekin van Wmo diensten Radar

Getuigen gezocht! 

Bestuurder auto gezocht 

Regio - Tussen zondagavond 6 ju-
li om 21.00 uur en dinsdagochtend 
8 juli om 09.00 uur is er moedwillig 
schade aangebracht aan een Au-
di, kleur: groenachtig grijs. De auto 
stond geparkeerd aan de Heren-
weg in Vinkeveen ter hoogte van 
huisnummer 36 en is rondom he-

lemaal bewerkt met diepe kras-
sen. Gezien de hoeveelheid kras-
sen moet de dader hier enige tijd 
mee bezig zijn geweest. 
Wie iets van dit voorval heeft ge-
zien, wordt vriendelijk verzocht 
contact op te nemen met tel. 0297-
286978.

Regio - Afgelopen vrijdag 11 ju-
li rond kwart over negen heeft er 
een aanrijding plaatsgevonden 
tussen een automobilist en een 
wielrenner. De automobilist reed 
vanaf De Hoef over de Ringdijk 
2e Bedijking richting Amstelhoek, 
de wielrenner reed op het fi etspad 
vanuit tegengestelde richting.
Bij het afslaan van de auto richting 
de A.C. Verhoefweg heeft hij de 

wielrenner over het hoofd gezien 
en deze geschept. De wielrenner 
dacht dat hij geen schade had en 
beiden hebben hun weg vervolgd.
Achteraf blijkt er toch schade aan 
de fi ets en de telefoon van de wiel-
renner te zijn en daarom wordt 
vriendelijk verzocht of de automo-
bilist en/of getuigen telefonisch 
contact willen opnemen met 06-
18152325.

GEZOCHT:

Brommerrijdster gewond
Regio - Op de kruising Oude Spoor-
baan-De Hoef Westzijde in De Hoef-
ontstond vorige week vrijdag 11 juli 
een aanrijding tussen een 74 jarige 
automobilist uit Zevenhoven en een 
22 jarige brommerrijdster uit Nieuw-
veen. Rond 17.00 uur ontstond de 
aanrijding, waarbij de brommerrijd-
ster inreed op de automobilist, die 
op dat moment rechtsaf sloeg. De 
vrouw reed over het naastgelegen 
fi etspad en kwam uit dezelfde rich-

ting als de automobilist. Omstan-
ders en de automobilist verleenden 
direct eerste hulp aan de vrouw. Zij 
was even buiten bewustzijn door de 
klap. Vanwege haar toestand werd 
een traumahelikopter ingevlogen. 
Het medisch team behandelde haar, 
waarna zij per ambulance overge-
bracht werd naar het AMC. De ver-
keerspolitie doet nader onderzoek 
naar de toedracht van de aanrijding.  
Foto: Marco Carels

Bejaarde vrouw voorkomt 
diefstal uit haar woning
Mijdrecht - Een 83-jarige vrouw 
voorkwam donderdag 10 juli dat twee 
vrouwen, die met een smoes haar 
fl atwoning aan de Prinses Marijkel-
aan waren binnengedrongen, dat zij 
met spullen uit haar woning aan de 
haal gingen. Rond 16.00 uur werd bij 
de vrouw aangebeld. Zij nam via de 
intercom op en hoorde een vrouwen-
stem die zei dat zij de nieuwe buur-
vrouw was en graag wilde kennisma-
ken. De vrouw opende via de inter-
com de toegangsdeur beneden van 
de fl ats, maar kreeg direct al arg-
waan. Zij had op tv gezien dat voor 
dergelijke praktijken juist werd ge-
waarschuwd. De vrouw wachtte 
daarom buiten op de galerij de vrouw 
op. Zij zag dat een kleine vrouw de 
galerij kwam opgelopen. De vrouw 
wilde de bewoonster een hand ge-
ven en begon direct een onsamen-
hangend verhaal te vertellen over 
iets ronds. De ‘nieuwe buurvrouw’ 
wilde dat ronds graag aanwijzen en 
bevond zich in de badkamer, waarop 
zij de woning inliep. Opeens had de 
alerte bewoonster door dat het niet 
klopte, maar dat de vrouw haar wil-
de afl eiden.

Tweede
De bewoonster riep tegen de on-
bekende vrouw dat zij haar woning 
moest verlaten en liep met haar sa-

men terug naar de voordeur. Tot haar 
schrik zag de bewoonster echter een 
tweede vrouw in haar keuken staan. 
De bewoonster riep nu tegen beide 
vrouwen dat zij weg moesten gaan. 
Het tweetal verliet hierop de woning 
en liep de galerij op. Met de trap gin-
gen de twee vrouwen naar de bega-
ne grond. Daar zag de bewoonster 
nog een derde vrouw, die kennelijk 
op het tweetal stond te wachten. Het 
drietal liep daarna weg in de richting 
van het winkelcentrum Adelhof.

Signalementen
Een vrouw met een blanke huids-
kleur, ongeveer 1.55 m. lang, normaal 
postuur, rond de 30 jaar, opgestoken 
rossig haar. Zij droeg een zwart vest 
en een zwart shirt, zwarte broek of 
lange rok; De vrouw die in de keu-
ken stond: een vrouw met een licht-
getinte huidskleur, ongeveer 1.60 m. 
lang, normaal postuur, tussen de 40 
en 45 jaar, donker haar, meerkleurig 
jasje met daaronder een meerkleurig 
shirt, meerkleurige rok, zwarte hand-
schoenen. De vrouw die beneden 
stond, heeft een fors postuur, onge-
veer 1.65 m. lang, blond haar en he-
lemaal in het zwart gekleed. De poli-
tie zoekt getuigen van dit voorval en 
roept hen op zich te melden via 0900-
8844 onder vermelding van BVH
registratienummer 2014-186420.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- De Kwakel, Past. J.van Dijklaan: Zwarte gecastreerde kater met 

heel klein wit befje.
- Uithoorn, Aan de zoom: Witte poes met cyperse vlekken . Zij is ge-

chipt en heet Diva.

Gevonden:
- Vinkenveen, Parkbuitenborg: Zwart-Witte poes.
- Waverveen, Veldweg: Licht rode kat.
- Vinkenveen, Vinkenkade: Zwart-wit poesje. Zij is vrij klein en nog 

jong . 

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Muzikale Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof op vrijdag 
18 juli, aanvang 13.30 uur
De zaal gaat om 13.00 uur open en de bingo start om 13.30 uur. De 
kaartjes kosten 0,50 cent per stuk. De toegang is natuurlijk gratis en 
iedereen is van harte welkom. In de pauze om 14.45 uur is er een ge-
zellig optreden van LOUISE PRINS op de accordeon. Wie weet zingt u 
nog even mee of wordt er een dansje gemaakt?
De vrijwilligers zorgen weer voor leuke prijzen en er is een hapje en 
een drankje.

Dinsdag 22 juli, 10.00-12.00 uur
Uitverkoop van luxe dames pullovers van WIBA-MODES

DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stIchtIng thUIs steRVen 
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

DIeRenhUlp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN

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

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

DIeRenhUlp
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl
psychologIsche 

hUlpVeRlenIng
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF
uIThOORN

In de Buurtkamers is de 
hele zomer wat te doen
Regio - Juist in de lange vakantie-
periodes, wanneer veel mensen op 
vakantie zijn en clubs en verenigin-
gen stilliggen, zijn de Buurtkamers 
in De Ronde Venen open. 

Dan is het heel gezellig om door de 
enthousiaste gastvrouwen/-heren 
van de buurtkamers in een sfeer-
volle ruimte verwelkomd te worden 
met een lekker bakkie koffie of thee 
mét een koekje en andere ouderen 
uit uw straat of buurt te ontmoeten. 
Natuurlijk kunt u een krant en tijd-
schriften lezen, kaarten of ande-
re spelletjes doen en er zijn allerlei 
creatieve mogelijkheden. Maar bo-
venal vind iedereen het fijn om met 
elkaar bij te praten.
Deze zomer zijn bij alle 4 de Buurt-
kamers de terrasjes geopend om 
ook van het buitenleven te genie-
ten. En houdt u van jeu de Boules: 
In Wilnis en Mijdrecht zijn professi-
onele banen en zijn er ballensets te 
leen. In De Hoef is er een grasbaan 
waar u ook cricket kunt spelen. In 
Mijdrecht en Wilnis kunt u ook aan-
sluitend na 12.00 mee-eten voor € 
5,-. In Vinkeveen zijn er ook nog 2 
zomerlunches.
Wilt u ook eens de sfeer proeven 
in de Buurtkamer? Kom dan gauw 
gezellig een keertje kijken of neem 
voor vragen of meer info contact 
met ons op.

Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 
tel. (0297) 288466
Elke dinsdag en donderdag
10:00-12:00 uur 
Eettafels:  dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4
tel. (06) 28249257
Elke dinsdag en donderdag
10:00-12:00 uur
Eettafels: 1 x per maand
12:00-13:30 uur

Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzij-
de Willisstee) tel. (0297) 250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-
12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12:00- 13:15  
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pasto-
rie) tel. (06) 57125450
Elke dinsdag 10:00-12:00 uur

Buurtkamers De Ronde Venen
Ontmoetingsplek met open inloop 
voor senioren (55 plussers) 
Gastvrije ontvangst met (gratis)
koffie/thee, info & activiteiten
Buurtkamer eettafels, menu € 5,00/€ 
7,00 opgave op locatie

Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 
tel. (0297) 288466
Elke dinsdag en donderdag
10:00-12:00 uur 
Eettafels:  dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4
tel. (06) 28249257
Elke dinsdag en donderdag
10:00-12:00 uur
Eettafels: 1 x per maand in De Boei 
12:00-13:30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzij-
de Willisstee) tel. (0297) 250692 
Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12:00- 13:15  
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pasto-
rie) tel. (06) 57125450
Elke dinsdag 10:00-12:00 uur

Vervoerbemiddeling: 
Servicepunt tel. (0297) 587600
Algemene info: Annie van Gelder, 
coördinator 
Dinsdag/donderdag
tel. (06) 17970016 
mail: a.vangelder@stdb.nl
Tympaan-De Baat
Kerkvaart 2  Mijdrecht
tel. (0297) 230280

Sportieve afsluiting
OBS Molenland
Regio - OBS Molenland sloot het 
jaar sportief af met een sportdag. 
De groepen 4 t/m 8 vertrokken met 
de leerkrachten en de begeleiders 
richting sporthal De Phoenix. De 
groepen 1 t/m 3 bleven op school. 
Voor de groepen 4 t/m 8 waren er 5 
grote spellen klaargezet. Zij moch-
ten voetballen, basketballen, es-
tafette lopen, volleyballen en hoc-
keyen. Er waren 10 teams en ieder-
een speelde een keer tegen elkaar. 
Er werd heel sportief en vriend-
schappelijk gespeeld en sommige 
wedstrijdjes waren echt heel span-
nend! Voor het sportieve spel werd 
een Fair Play prijs uitgereikt. De prijs 
ging naar het team dat elkaar aan-
moedigde, stimuleerde, goed sa-
menspeelde en de hele dag als team 

bij elkaar bleef. Voor de kleuters en 
groep 3 waren in en rond de school 
allerlei spelletjes uitgezet. Variërend 
van voetbal, flessenbowlen en ten-
nissen tot  knikkeren en stoepkrij-
ten. In de gymzaal werd ringhockey 
gespeeld, een veilige kennismaking 
met de echte hockeysport. Op het 
veld naast de school was een span-
nend spel uitgezet, ‘Diamantenroof’. 
Wist u dat je een melkpak heel goed 
kunt gebruiken als scoop? 
Tussendoor kregen de kinderen iets 
lekkers van school en na afloop was 
er voor iedereen op het plein een 
lekker ijsje, heerlijk in het zonnetje. 
Zonder alle hulpouders zou dit na-
tuurlijk niet mogelijk zijn geweest, 
dus heel erg bedankt voor al jullie 
hulp.

Scouts gaan op kamp naar 
Roermond
Regio -  De Zeeverkenners van 
Scouting Admiralengroep gaan 
naar het Nationaal Waterkamp in 
Roermond. Van 21 juli - 31 juli zal 
het kamp gehouden worden. Samen 
met bijna 4000 waterscouts zullen er 
allemaal gave activiteiten plaatsvin-
den. Vrijdag 18 juli vaart het wacht-
schip Olympus, van 36 meter lang, 
naar Roermond. In het schip liggen 
alle spullen voor het kamp, bijvoor-
beeld boten en zeilen. Ook nemen 
we de spullen mee voor drie ande-
re scoutinggroepen in regio Amster-
dam-Amstelland. Om het (financi-
eel) mogelijk te maken, hebben de 
Zeeverkenners het afgelopen jaar 
veel acties gedaan; sponsors bin-
nenhalen, Koningsdag en kinder-
feestjes. Het Nationaal Waterkamp 
(Nawaka) vindt langs de Maas in 
Roermond plaats en is het groot-
ste waterscouting kamp van Europa. 
Gedurende 11 dagen worden meer 
dan 3.750 scouts uit binnen- en bui-
tenland uitgedaagd met spannende 
activiteiten op en rondom het water. 
Internationale uitwisseling, nieuwe 
vrienden maken en een fantastische 
Scoutingsfeer maken Nawaka 2014 
tot een uniek kamp.

Kosten
De Zeeverkenners hebben in het af-
gelopen jaar hard hun best gedaan 
om de kampkosten zo laag moge-
lijk te houden. De leiding heeft sa-
men met de ouders het voor elkaar 
gekregen om twee sponsors bin-
nen te halen; ABN AMRO en VvS 
(Vrienden van Scouting) Amster-
dam. Daarnaast hebben de Zee-
verkenners allerlei acties gedaan. 
Met Koningsdag hebben de Zee-
verkenners, met hun ouders, en de 

leiding de hele dag geld opgehaald 
door oranje rozen en spullen te ver-
kopen, en door kinderen een ritje te 
laten maken in de hoogwerker van 
Schoonmaakbedrijf Scheers. Daar-
naast hebben we een aantal kinder-
feestjes georganiseerd waar kinde-
ren konden varen, vuur maken en 
spelletjes doen. Van tevoren heb-
ben we ons het doel gesteld om € 
1.800,00 te verzamelen. We zijn trots 
te melden dat met alle acties van de 
Zeeverkenners dit doel is gehaald. 

Ingeladen
Afgelopen weekend zijn alle spullen 
ingeladen in het wachtschip Olym-
pus. Drie lelievletten en spullen van 
onze groep en de spullen van drie 
andere scoutinggroepen (Erskine, 
Radboud en Leeghwater) in regio 
Amsterdam-Amstelland.
De hijsmast is tijden lang buiten ge-
bruik geweest, maar door het vak-
werk van Staalkabelbedrijf Men-
nens uit Amsterdam en de inzet 
van onze vrijwilligers weer in ge-
bruik genomen. Vrijdag 18 juli zal de 
Olympus vertrekken richting Roer-
mond. Het schip is op dit moment 
volgeladen met spullen. Het zal on-
geveer drie dagen duren voordat we 
aankomen in Roermond. Met een 
bemanning van 8 vrijwilligers zullen 
we deze reis gaan maken.

De Zeeverkenners gaan samen 
met een andere scoutinggroep met 
de touringcar op 21 juli naar Roer-
mond. Begin augustus zal de Olym-
pus weer in Uithoorn aankomen en 
hopelijk kunnen we u als lezer dan 
verblijden met gave verhalen over 
uitdagende activiteiten en bovenal 
een geslaagd zomerkamp.



In een paar muisklik-
ken kan elke inwoner 
van deze provincie op 
de zonnekaart zien of 
zijn dak geschikt is voor 
zonnepanelen. Wat levert 
het plaatsen van zon-
nepanelen op aan gratis 
groene energie? Wat is de 
terugverdientijd? En wat 
is de CO2-reductie? Deze 
informatie is binnen een 
paar minuutjes zichtbaar. 
De provincie Utrecht heeft 
de zonnekaart in juni 
2014 gelanceerd. Het is 

weer een stap naar het 
verwezenlijken van de 
ambitie om in 2040 een 
klimaatneutrale provincie 
te zijn. 

Prettig wonen op een 
duurzame manier, 
terwijl het op termijn 
ook financieel iets 
oplevert: dat is een 
aantrekkelijk idee. Maar 
de uitvoering lijkt vaak 
een ingewikkelde klus. 
Daarom is het gemak van 
de zonnekaart zo welkom: 

de kaart geldt voor de 
hele provincie Utrecht 
en biedt  onafhankelijk 
en betrouwbaar advies 
over de geschiktheid van 
daken voor zonnepanelen. 
Er zijn geen commerciële 
partijen aan verbonden, 
zodat iedereen een 
installateur naar keuze kan 
inschakelen. 
Frans Mol uit Lunetten 
in Utrecht liet november 
vorig jaar zonnepanelen 
plaatsen op zijn dak. Mol: 
“Het levert nu al meer 

op dan waarop ik had 
gerekend. We hadden een 
prachtig zonnig voorjaar, 

maar ook op een dag 
met alleen maar regen 
tikt de meter door.” Zijn 
tip: leg de zonnepanelen 

samen met je buren. “Wij 
kozen gezamenlijk één 
installateur, dat leverde 

voordeel op. Daarnaast 
heb je maar één dag 
mensen op je dak en het 
versterkt de onderlinge 

band ook nog!”
Het potentieel van de 
daken is enorm. In de stad 
Utrecht bijvoorbeeld is 
ongeveer de helft van de 
daken van particulieren 
geschikt voor zonnepane-
len. De provincie biedt de 
kaart aan alle gemeenten 
in de provincie aan. Zij 
krijgen een eigen link naar 
hun gemeente en kunnen 
lokale informatie plaatsen. 

www.provincieutrecht.
zonnekaart.nl
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele, concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Gebruik de zonnekracht op uw dak 

Tip: Leg de 
zonnepanelen samen 

met je buren.

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Ontdek de waterlinie Provinciefusie van de baan
Rondje Liniepontje, Linie-
landing en Vreeswijk zijn 
drie nieuwe wandelroutes
in het gebied van de 
Nieuwe Hollandse Water-
linie. Ontdek het prachtige 
polder- en rivierenland-
schap en de vele forten. 
En neem de Liniepont over 
de Lek die vaart tussen 
Werk aan de Groeneweg 
(Houten), Werk aan het 
Spoel (Culemborg) en Fort 
Everdingen (Vianen). 

De fusie van de provincies 
Flevoland, Noord Holland 
en Utrecht is van de 
baan. Minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse 
Zaken concludeert dat er 
onvoldoende draagvlak 
bestaat voor het plan bij 
de betrokken organisaties.
Dit geldt ook voor inwo-
ners van onze provincie. 
TNS-NIPO peilde vorig 
jaar de publieke opinie: 
een meerderheid van de 

Routefolders zijn verkrijg-
baar bij  VVV Houten, 
VVV-i punt Fort bij Vechten 
(Bunnik) en Streektransfe-
rium Linielanding (langs de 

A27, afslag Nieuwegein).  
De wandelroutes zijn ook 
beschikbaar via de app 
‘Wandelen’: www.wandelen-
in-nederland.nl/wp/

ondervraagden bleek voor 
een zelfstandige provincie 
Utrecht. Gedeputeerde 
Mariëtte Pennarts vindt 
het afblazen van de fusie 
verstandig: “Ik ben er blij 
mee. Wij zijn in de basis 
niet tegen een fusie, maar 
wel tegen het plan van 
Plasterk dat er lag. Dat 
hebben wij in april ook 
gemeld. Het kabinet is nu 
tot dezelfde conclusie ge-
komen: zo moet het niet.”

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? Mee-
praten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? Neem 
dan een gratis abonnement 
op het interactieve digitale 
Provincie Utrecht Magazine. 
Geschikt voor tablet en pc.

Ga naar: 
provincieutrechtmagazine.nl 

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N198 Harmelen: aansluiting nieuwe zuidwestelijke randweg 
in Harmelen (BRAVO 6A en 6B), werkzaamheden tot en met 
15 augustus. Meer informatie: www.a12bravo.nl

N212 Wilnis: omleggen fietspad en bouw faunapassage Aan 
de Zuwe, werkzaamheden tot en met september. In verband 
met het plaatsen van een faunapassage is de weg afgesloten 

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt 
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplas-
sen en is medeorganisator van evenementen bij u in de 
buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen van 
Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht van 
wat er de komende maand gepland staat.

tussen 28 juli en 6 augustus. 

N229 Bunnik: groot onderhoud asfalt tussen verkeerslich-
ten aan de noordkant van de A12 tot de zuidkant van het 
viaduct, werkzaamheden tussen eind juli en eind augustus

Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamhe-
den aan de provinciale wegen, ga naar:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitteraccount 
@werkaandewegutr.

Voor spoedeisende zaken als storing aan de verkeerslichten, 
wegversperringen en olie op de weg belt u met het Meldpunt 
calamiteiten (030) 258 36 00

Zwemwater

In de provincie zijn er in totaal 23 officiële zwemplaatsen 
in recreatieplassen.  Van  1 mei tot en met 30 september, 
controleert de provincie regelmatig de veiligheid en hygiëne  
van deze zwemplaatsen. De resultaten van deze controles 

vindt u op www.zwemwater.nl. Heeft u desondanks klachten? 
Meldt deze dan via de zwemwatertelefoon (030) 258 21 58 
of  zwemwater@provincie-utrecht.nl.

Evenementen

Ook de komende maand staat de provincie weer bol van de 
leuke activiteiten en evenementen. Neem voor het meest 
recente overzicht eens een kijkje op www.recreatiemidden
nederland.nl en www.utrechtyourway.nl. Ook handig zijn de 
apps van Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen.. 

Provinciale Staten

Op dit moment is het zomerreces en zijn er geen commissie- 
en statenvergaderingen.De eerstvolgende vergadering is op 8 
september (commissie Wonen Maatschappij en Cultuur).
Deze vergadering vindt plaats in het Provinciehuis aan de 
Archimedeslaan 6 in Utrecht. De agenda vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie
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Nieuw fi etspad op 
Noorddammerweg bijna klaar
Uithoorn/De Kwakel - Sinds kort 
ligt er een nieuw en vrijliggend twee-
richtingen fi etspad langs de Noord-
dammerweg. Ten tijde van dit schrij-
ven was de bouwer nog druk bezig 
met de afwerking en uitvoering van 
de details. Maar het is nu al te zien 
dat het een mooi en veilig fi etspad is 
geworden. Het is aan de kant van de 
sportvelden van Qui Vive en sport-
centrum De Amstelhof aangelegd 
tussen de Vuurlijn en de N196. De 
aanleg ervan was in 2012 al aange-
kondigd in het Verkeers Structuur-
plan De Kwakel (VSP) en later op-
genomen in het Uithoorns Verkeer 
en Vervoerplan (UVVP). Het fi ets-
pad is ruim 2 meter breed. En pas-
sant zijn er meteen ook maar nieu-
we lichtmasten geplaatst. Op het 
fi etspad worden nog geleidestre-
pen aangebracht. Hoewel er zich af 
en toe nog obstakels op het fi etspad 
bevinden in de vorm van werkvoer-

tuigen, maken veel fi etsers er nu al 
gebruik van. Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft op 
20 augustus 2013 het ontwerp van 
het fi etspad defi nitief vastgesteld. 
Om het ontwerp te kunnen uitvoe-
ren moest ook het bestemmings-
plan worden aangepast. Inwoners 
van De Kwakel en Legmeer-West 
zijn bijzonder blij dat het fi etspad 
nu eindelijk is aangelegd en (offi -
cieel) in gebruik kan worden geno-
men. Ook de Fietsersbond uit zich 
in loftuitingen. Immers, de Noord-
dammerweg werd en wordt al jaren 
gezien als een zeer onveilige weg 
voor fi etsers, helemaal in de avond 
en nacht. Veel kinderen maakten 
en maken gebruik van de weg om 
te gaan sporten vanuit De Kwakel 
en Legmeer-West vice versa. Nu zij 
het fi etspad kunnen gebruiken is dit 
voor hen een stuk veiliger. Een hele 
geruststelling voor de ouders.

Nu de andere zaken nog zoals voor-
gesteld en beloofd in het VSP. Bij-
voorbeeld de Boterdijk die nieuw 
ingericht zal worden voor fi etsers 
en waar de auto ‘te gast’ is. Nu de 
nieuwe woonwijk De Oker opgele-

verd is, kunnen de werkzaamhe-
den van start gaan. Dat was ook het 
uitgangspunt. Maar er doen al ge-
ruchten de ronde, dat er geen geld 
voor is om het plan op korte ter-
mijn te kunnen uitvoeren. Gaan de 
mooie en zorgvuldig voorbereide 
plannen nu de ijskast in? Wij heb-
ben de vraag gesteld aan wethou-
der Polak, maar die heeft daar nog 
niet op geantwoord. Na het ‘zomer-
reces’ hopen we een antwoord op 
te krijgen.

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

De woning is nu 101 jaar oud en eind jaren negentig helemaal gerenoveerd 
door de bewoner in die tijd Piet Huis. Die heeft het huis later verkocht en nu 
wordt het huis verhuurd. Het huis staat in een gevaarlijke onoverzichtelijke 
bocht met een oversteekplaats naar ‘De Zwarte Wijk’. Inwoners beijveren zich 
in de VSP-Werkgroep De Kwakel (werkgroep Verkeers Structuur Plan) om hier 
een veilig zebrapad te krijgen. 

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1962 Kwakelsepad, …Toen

2014  Kwakelsepad, … Nu 

Dit statige huis is in november 1913 opgeleverd aan Cornelis Röling en Agnes 
Leenders, die er na hun huwelijk gingen wonen. Cor Röling (1883/1957) was 
veehandelaar en a� omstig van de boerderij ‘Ora et Labora’ (Bid en Werk) aan 
de Drechtdijk. Zijn vrouw was de dochter van bakker Jasper Leenders. In de ja-
ren vijftig is het huis en het bedrijf verkocht aan veehandelaar Martinus van 
Tol, rechts is de schuur waar je altijd krijsende varkens hoorde. Die werden op 
het erf uit de auto naar de biggenschuur gedreven. Op het stukje grasland aan 
de Ringvaart liepen ook altijd varkens en schapen te grazen.

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 30

Piepschuim in de natuur?

Aanleg fauna passage
Ik meen dat jullie 
er een paar weken 
geleden een arti-
kel aan hebben ge-
wijd. Maar de werk-
zaamheden aan de 
faunapassage zijn 
inmiddels in volle 
gang.
Net als u erger ik 
me verschrikkelijk 
aan de verspilling 
in tijden dat er voor 
echte noodzakelijk 
onderwerpen geen 
geld is. Donderdag-
avond reed ik langs 
het bouwbord ter 
hoogte van de bo-
vendijk en zag tot 
mijn blijdschap dat 
er gelukkig meer 
mensen zij die er zo 
over denken.
Het bord was voor-
zien van een sticker 
met een zeer duide-
lijke boodschap. Ik 
heb er gelijk maar 
een foto van ge-
maakt voor het ge-
val de sticker zou 
worden verwijderd. 
Helaas was dat in-

Natuurbeheer is een faunap-
assage op de Enschedeweg te 
Wilnis  aan het vervangen en 
vernieuwen.
Het vervangen is waarschijn-
lijk noodzakelijk. Maar het ver-
fraaien is al moeilijk te verko-
pen in deze slechte periode. 
Echter wordt er zeer veel plas-
tic (piepschuim en anti-wor-

teldoek) gebruikt bij het ver-
fraaien en verplaatsen van het 
fi etspad. Genoeg om de rest 
van mijn leven al mijn plastic-
afval in de natuur te dumpen. 
Is dit milieu vervuiling of een 
normale handelswijze van fau-
nabeheer.

P. Koorn uit Wilnis

Wat missen we de dominee
Het is natuurlijk een beetje 
vreemd, om over dit onderwerp 
een ingezonden brief te stu-
ren naar een plaatselijke krant, 
maar toch: De ontwikkelingen 
in de landelijke politiek hebben 
fl inke consequenties in ons lo-
kale gebeuren:
Wat eerst landelijk geregeld 
was, valt nu onder de Ge-
meente, die dit niet kan beta-
len. Onlangs is wat dit betreft 
de transitie in de jeugdzorg 
door de Eerste Kamer geloosd. 
Dit heeft grote gevolgen: Ge-
specialiseerde hulp voor (WA)
jongeren wordt wegbezuinigd, 
zoals dat al lang en breed bij 
de (WAO)ouderenzorg al ge-
beurt. Ik denk, dat het belang-
rijk is voor de burgers, om te 
weten dat dit plaats vindt on-
der de vlag van de zogenaam-
de DSM 5: Daarin worden met 
name ook kinderen weggezet 
in het kader van 
een welhaast duivels scenario. 

Door deze DSM 5 is de diag-
nostisering 
en dus het toeschrijven van 
het pilletje Ritalin in een jaar 
tijd verviervoudigd! Wat mis-
sen we de dominees, die met 
ons willen bidden, inplaats 
van die pilletjes. Onlangs is de 
nieuwe jeugdwet door de Eer-
ste Kamer gedrukt. Dit heeft 
direct gevolg voor onze ge-
meente. Ervaren Verpleegkun-
digen worden ontslagen en 
niet omgeschoold om ambu-
lant te helpen. Ouders en man-
telzorgers zitten hierdoor met 
de handen in hun haar. Ook 
vrijwilligers(organisaties) kun-
nen hier niet helpen. Natuurlijk 
kan het allemaal goedkoper. Er 
is werk zat en ook geld en ex-
pertise zat. Dat is het probleem 
niet. Naastenliefde. Daar ligt 
mijns inziens een antwoord...   

David Wijtemans 
uit De Ronde Venen

derdaad vrijdagavond al het geval.
Ik denk dat het protest wel een plaatsje in 
de NIeuwe Meerbode verdiend. 

Derk Boswijk

Nieuwe leden Raad 
van Commissarissen 
Rabobank Regio Schiphol
Regio - Bij Rabobank Regio Schip-
hol zijn 2 nieuwe commissarissen 
benoemd, te weten de heren Arthur 
van Dijk en Ruud Hagendijk. Bei-
de heren zijn woonachtig in de ge-

meente Haarlemmermeer. 
Arthur van Dijk is zijn loopbaan be-
gonnen bij de centrale overheid. 
Daarna is hij 10 jaar wethouder en 
loco-burgemeester  van de gemeen-
te Haarlemmermeer geweest. Sinds 
vorig jaar is hij voorzitter van Trans-
port en Logistiek Nederland. 
Ruud Hagendijk werkte o.a. bij de 
gemeente Amsterdam, het GAK en 
het pensioenfonds Metaal en Tech-
niek. Sinds 1997 is hij werkzaam bij 
MN, een van de grootste pensioen-
uitvoerders en vermogensbeheer-
ders van Nederland. Vanaf 2005 is 
hij daar voorzitter van de hoofddi-
rectie. 
Met de toetreding van beide heren 
voegen wij niet alleen een fl inke do-
sis bestuurlijke ervaring toe aan on-
ze Raad van Commissarissen maar 
ook twee zeer betrokken inwoners 
van ons marktgebied, aldus directie-
voorzitter Leo Peeters Weem.

EHBO Lucas opleidings-
cursus in Vinkeveen

Hennepplantage opgerold

Blikschade na aanrijding

Regio - Wat doet u als uw buurman 
ineens op straat  in elkaar zakt? 
Wat doet u als uw kind haar kleine 
teen stoot, veel pijn heeft en haar 
teen niet kan bewegen?
Wat doet u als uw collega zich ver-
slikt en benauwd wordt? 
En zo kunnen we nog wel oneindig 
doorgaan met situaties die kunnen 
gebeuren bij uw thuis, werk of on-
derweg.
Wat is er mooier dat u kan helpen in 
al deze situaties? Dat u er niet hul-
peloos bij staat of toch maar onge-
merkt doorloopt  en daar later toch 
niet zo’n prettig gevoel bij hebt. Een 
reanimatie diploma is  al heel mooi, 
maar het betreft niet altijd hartfa-
len, dus een EHBO diploma maakt 
u veelzijdiger. De eerste minuten 
na een ongeval zijn vaak cruciaal 
om levens te redden  en schade te 
beperken. En als u nu weet dat de 
meeste ongevallen thuis plaatsvin-
den, dan is het toch heel handig en 

mooi als u gelijk hulp kunt verlenen.
Tijdens de EHBO-cursus leert u hoe 
u in elke situatie hulp kunt verle-
nen, van geruststellen, wondverzor-
ging, handelen bij kleine ongeval-
len, waarschuwen van de professio-
nele hulpdiensten, tot stabiele zijlig-
ging en reanimeren.  Hierbij krijgt u 
theoretische scholing, maar ook ob-
serveren, communiceren en vaar-
digheden. 29 oktober 2014 start de 
opleiding  tot het EHBO diploma in-
clusief reanimatie en AED. Het aan-
tal lessen inclusief het examen be-
slaat 12 avonden. De cursus zal ge-
geven worden in ons EHBO ge-
bouw op Pijlstaartlaan 1a te Vinke-
veen  op woensdagavond van 19.30 
uur tot 21.30 uur door Margreth van 
Drooge. Graag zien we u op onze 
cursus. Wilt u meer informatie of u 
aanmelden dan kunt u bellen 0297-
263713, mailen naar ehbolucas@
casema.nl of ga naar onze website
www.ehbolucasvinkeveen.nl

Regio - Op donderdag 10 juli om 
vijf uur in de middag heeft de politie 
een inval gedaan in een pand aan 
de Marktplein 1 in Uithoorn.

Naar aanleiding van een melding 
van een sterke hennepgeur zijn 

agenten op onderzoek gegaan. In 
drie ruimten in het pand werden 
hennepplanten aangetroffen. De 
plantage bestond uit totaal onge-
veer 500 planten. De wiet is vernie-
tigd, evenals alle aanwezige appa-
ratuur. De gebruiker van het pand is 

Regio - Vorige week donderdag-
ochtend vond er een aanrijding 
plaats op de kruising Pieter Joos-
tenlaan/Veenweg in Wilnis. 

Een auto, komend vanaf de Veen-
weg, heeft  waarschijnlijk de auto 

die op de Pieter Joostenlaan reed 
niet gezien en het gevolg was een 
botsing. De ambulance kwam nog 
even ter plaatse, aangezien een van 
de bestuurders nekklachten had. 
Beide auto’s liepen veel blikschade 
op en zijn weggetakeld.

In de rubriek ‘Miran-
da Endhoven inter-
viewt’ gaan we het de-
ze week hebben over 
een koperinstrument: 
de hoorn. Anja Been-
se speelt nu twee jaar 
F-hoorn en sinds een 
paar maanden doet zij 
dit in het harmonieor-
kest van KnA.
Anja heeft voordat zij 
F-hoorn ging spelen 
S-hoorn gespeeld in 
de drumfanfare. Wat 
voor Anja het moeilijke is aan de 
F-hoorn is dat het mondstuk een 
stuk kleiner is. Ook heeft een F-
hoorn veel meer buizen, hierdoor 
is het moeilijker om de goede 
toon te vinden. “Als ik een toon 
bij iemand hoor kan ik er gemak-
kelijk naartoe spelen, maar om 
het helemaal zelf te doen vind 
ik nog wel erg lastig”, vertelt An-
ja mij. 
Met een greep kan je verschil-
lende tonen spelen, het lasti-
ge is om de toon te zoeken en 
ook nog eens mooi te spelen. Dit 
heeft met de lipspanning te ma-
ken. Doordat het mondstuk van 
een hoorn zo klein is zit je er heel 
snel naast. Ook de ademsteun is 
erg belangrijk, vooral om de ho-
ge noten te kunnen spelen. “Als 
ik mijn ademsteun niet goed heb 
haal ik de hoge noten niet. Als de 
ademsteun en de aanzet van de 
noot beide lukken haal ik hem en 

kan ik de noot mooi lang aanhou-
den.” “Het is fi jn om zo snel mo-
gelijk in een orkest mee te kun-
nen spelen”, zegt Anja. “Ik luis-
terde naar iemand die dezelfde 
partij had als ik, op die manier 
hoorde ik de tonen en kon ik het 
goed meespelen.” Anja vindt het 
mooi om wat rustigere, melodieu-
ze muziek te spelen op de hoorn. 
Denkt u bijvoorbeeld aan de Ba-
rok muziek, dat is erg geschikt 
voor de hoorn. Bent u benieuwd 
geworden naar de hoorn? Hoorns 
hebben vaak een solo in een mu-
ziekstuk. Het jaarlijkse optreden 
van Muziekvereniging KnA komt 
er weer aan: A Music Night Out. 
Op deze muzikale avond kunt u 
heerlijk genieten van de solo’s 
van de hoorn, komt u luisteren?  
U kunt contact opnemen via on-
ze website: www.kna-uithoorn.nl. 
Volgende week in ‘Miranda End-
hoven interviewt’ de trompet. 

Een goede 
ademsteun 
is een must 
op de hoorn

DEZE WEEK GEEN 
OfficiEEl

GEmEENtENiEuWs
HEt VOlGENDE OfficiëlE

GEmEENtENiEuWs VErscHijNt 
tijDENs DE ZOmErVaKaNtiE Op 

23 juli, 6 auGustus
EN 20 auGustus. 

DaarNa WEEr WEKElijKs.

Laat nierpatiënten overleven.

Steun ons. Word collectant.

Collecteweek 14 t/m 20 september 2014.

Laat nierpatiënten overleven.

Steun ons. Word collectant.

Collecteweek 14 t/m 20 september 2014.
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Een grote vriendenschaar 
voor het Johannes Hospitium
Regio - Afgelopen week hebben 
veel inwoners van De Ronde Ve-
nen en van omliggende gemeen-
ten de jaarlijkse Nieuwsbrief van het 
Johannes Hospitium in Wilnis ont-
vangen. Alle geadresseerden zijn 
‘vrienden’ van het hospice, zij done-
ren jaarlijks een bedrag. We zijn hen 
ieder jaar weer dankbaar voor de-
ze vorm van betrokkenheid bij ons 
hospice. Ook zijn we zeer erkente-
lijk voor de materiele blijken van be-
trokkenheid uit onze gemeenschap 
in de vorm van de maandelijkse si-
naasappellevering, het brood dat el-
ke dag gratis gehaald kan worden 
bij de bakker, bloemen die soms ge-
heel anoniem worden bezorgd en 
kortingen van plaatselijke leveran-
ciers op verschillende goederen en 
diensten. 

De zorg die in het hospice gegeven 
wordt is kleinschalig en wordt lief-
devol en op maat uitgevoerd door 
een grote groep vrijwilligers en pro-
fessionals, zoals verpleegkundigen, 
hospice-artsen en een psycho-soci-
aal medewerker. 

De extra inkomsten die door deze 
donaties bij ons binnenkomen, wor-
den aangewend voor zorg die niet 
gesubsidieerd wordt maar die wij 
wel graag willen kunnen en blijven 
aanbieden. Bijvoorbeeld  zorg aan 
bewoners die niet geheel binnen 
de opname-criteria vallen maar die 
wel voor korte of langere tijd van in-
tensieve zorg afhankelijk zijn. Daar-
naast wordt er dan voor de familie 
ruimte gecreëerd om toch voortdu-
rend in alle rust in de nabijheid van 

Basedrummers aan de slag
Regio - Op 10 juli ontvingen Ange-
la Biekens en Hein Bakker uit han-
den van instructeur Marcel Ver-
schoor hun oorkonde voor het met 
goed gevolg voltooien van de oplei-
ding tot basedrummer bij VIOS uit 
Mijdrecht. Angela is geen onbeken-
de bij VIOS. Zij heeft zo’n 15 jaar 
als gedreven majorette deel uit ge-
maakt van de Show- & Marching-
band en menig prijs gewonnen bij 
wedstrijden. Hein komt uit de jeugd-
opleiding van VIOS en is via de suc-
cesvolle gratis opleiding MusicKidz 
binnen gekomen en doorgestroomd 
naar de opleiding voor basedrum. 
Eerder slaagden beiden voor het 
theorie-examen. Nu stromen zij dus 
definitief door en gaan als base-
drummer ‘aan de slag’ in de Show- 

& Marchingband. U zult ze vanaf nu 
dus regelmatig in het ‘rot’ met zwaar 
slagwerk op straat zien en horen.
Heb je interesse in muziek en show 
maken? Bij VIOS kun je daar gra-
tis kennis mee maken. Zo is er de 
gratis MusicKidz voor kinderen van-
af groep 4 van de basisschool en 
ShowKidz vanaf 5 jaar. Deze lessen 
beginnen weer na de zomervakan-
tie. Inschrijven kan nog, maar wacht 
daar niet te lang mee.
Er is ook de mogelijkheid van 4 gra-
tis proeflessen (koper)blazer, slag-
werker of majorette.
Kijk voor meer informatie op de 
website vios-mijdrecht.nl of stuur 
een mailtje met je interesse naar 
info@vios-mijdrecht.nl. De vereni-
ging neemt dan contact met je op.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
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nen 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 
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baar wordt gesteld aan derden. 
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uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Start verkoop eerste 
woningen ‘Allure a/d Amstel
Regio - Er is lang op gewacht, maar 
de nieuwbouw van woningen in het 
plan Vinckebuurt gaat binnenkort 
werkelijkheid worden. De verkoop 
van de verschillende typen wonin-
gen gaat na de zomer van start. 
De twee voormalige bedrijfsloca-
ties waar ooit de Vleeschhoek en 
melkfabriek Campina hun vestiging 
hadden, worden na jarenlang braak 
liggen, omgetoverd tot een fraaie 
woonwijk.

Dit wordt de verbindende scha-
kel tussen de Amstel en het ou-
de centrum van Uithoorn. Het pro-
ject is een gezamenlijke ontwikke-
ling van Bouwfonds Ontwikkeling 
en ZeemanVastgoed. In totaal wor-
den er op het terrein dat begrensd 
wordt door de Wilhelminakade, Pe-
trus Steenkampweg, Thamerweg en 
op het terrein tegenover de Thamer-

kerk, zo’n 300 nieuwe woningen ge-
bouwd die voorzien in de locale be-
hoefte. Er komen leuke rij- en hoek-
woningen, ruime tweekappers, luxe 
vrijstaande woningen, aantrekke-
lijke beneden-/bovenwoningen en 
pal aan de Amstel verrijst straks ook 
nog een fraai appartementencom-
plex met ondergelegen parkeerkel-
der. Allemaal prachtige woonkan-
sen voor starters en gezinnen, al-
leenstaanden en uiteraard senio-
ren. Voor ieder wat wils dus! De be-
staande bebouwing aan de Burg. 
Van Meetelenstraat wordt in de 
nieuwbouw ‘geïntegreerd’.

Verkoop fase 1
Na de zomer begint ZeemanVast-
goed met de verkoop van fase 1a 
van haar plandeel ‘Allure aan de 
Amstel’. Deze fase bestaat uit 12 be-
neden/bovenwoningen (één blok) 

en 21 rijwoningen (drie blokjes). Alle 
woningen worden gekenmerkt door 
een frisse, eigentijdse uitstraling. 
Naar verwachting start de bouw be-
gin 2015. De prijzen variëren van-
af circa 150.000 euro v.o.n. voor een 
benedenwoning tot circa 240.000 
euro v.o.n. voor een hoekwoning. 
Aantrekkelijke prijzen voor wonin-
gen op deze unieke locatie! De ver-
koop van dit eerste contingent wo-
ningen wordt begeleid door EKZ 
Makelaars en Koop Lenstra Make-
laars uit Uithoorn. In samenwerking 
met die makelaars wordt door Zee-
manVastgoed na de zomervakantie 
medio september in de Thamerkerk 
een informatieavond georganiseerd.

Wanneer dat precies is wordt nog 
nader bekend gemaakt in deze 
krant. Tijdens die avond is er ook 
verkoopdocumentatie verkrijgbaar 
waarbij de makelaars graag ant-
woord zullen geven op vragen van 
belangstellende bezoekers c.q. toe-
komstige kopers. Tevens is er een 
maquette aanwezig die u een goed 
beeld geeft van het ZeemanVast-
goed plandeel ‘Allure aan de Am-
stel’. Wie dat wenst kan zich ook al-
vast inschrijven voor het ontvangen 
van documentatie en/of een uit-
nodiging voor de informatieavond. 
Dat kan via de website www.vinc-
kebuurt.nl. Op bijgaande artistie-
ke impressie ziet u voor de beeld-
vorming de eerste nieuwbouw langs 
de Thamerweg (links op de teke-
ning); rechts beneden is de Petrus 
Steenkampweg naast de busbaan. 
Op de achtergrond rechtsboven zijn 
de appartementen langs de Amstel 
aan de Wilhelminakade te zien. (Afb. 
ZeemanVastgoed).

Jongerenwerk gaat niet 
altijd van een leien dakje

vervolg van de voorpagina

Jongerencoaches
Het was op verzoek van burge-
meester Oudshoorn om twee spe-
cialistische jongerencoaches voor 
Uithoorn in te zetten om bepaalde 
groepen jongeren die ernstige over-
last veroorzaken in de gemeente te 
benaderen en met hen op straat in 
debat te gaan, Amir Roseburg en 
Omar Tekin van WMO diensten Ra-
der uit Rotterdam werden hiervoor 
gevraagd. De burgemeester heeft in 
het verleden, toen zij nog in Rotter-
dam bestuurlijk actief was, met de-
ze instelling en medewerkers goe-
de ervaringen opgedaan. Reden 
waarom zij hen ook graag namens 
de gemeente in Uithoorn wilde in-
zetten. Daar is een aanbestedings-
procedure aan vooraf gegaan. Ra-
dar biedt ook buiten Rotterdam haar 
diensten aan. Dat gebeurt sinds eni-
ge tijd waar nodig in Uithoorn en De 
Kwakel. Amir en Omar zijn opgeleid 
om uitvoering te geven aan het jon-
gerenwerk bij moeilijk hanteerba-
re jongerengroepen. Niet in driede-
lig grijs gekleed en hoog van de to-
ren blazend, maar op ‘gelijk niveau’ 
in uiterlijk en taalgebruik zich voor-
stellen aan de jongeren en met hen 
ter plaatse in discussie gaan. Dit 
met het doel hen te behoeden voor 
afglijden tot onder de rode lijn (cri-
mineel circuit, drugsgebruik, sterk 
asociaal gedrag etc.). Dat is eigen-
lijk het kernpunt. In eventueel ge-
welddadige situaties staan ze ook 

hun mannetje en waarschuwen 
heethoofden daarvoor. Omar heeft 
in het professionele bokscircuit ge-
zeten en ook Amir kan zich in voor-
komende gevallen uitstekend ver-
dedigen. “Maar zover komt het ei-
genlijk nooit, hoewel er wel eens 
dreigende situaties zijn,” laten bei-
den weten. “Het is ook maar hoe je 
ze benadert. Je moet ook beargu-
menteren waarom je hen op hun 
gedrag aanspreekt en dan valt het 
altijd wel mee. Die benadering is er-
op gericht om in kaart te brengen 
wat er speelt bij de jongeren, hoe 
het gaat op school, of zij werk heb-
ben en waar mogelijk begeleiden 
wij hen met een stukje talentontwik-
keling. Kort gezegd, wij willen hen 
op een creatieve manier weer op de 
rails zien te krijgen. Dat is het stukje 
‘coaching’ wat tot dit werk behoort,” 
vertelt Amir. “Voornamelijk gericht 
op jongeren die structureel overlast 
(in de buurt) veroorzaken en zich op 
een manier gedragen die wij niet zo 
prettig vinden,” voegt burgemeester 
Oudshoorn daaraan toe.

Totaal uitvoeringsplan
De burgemeester geeft aan dat de 
inzet van deze specialistische straat-
coaches onderdeel is van een totaal 
uitvoeringsplan binnen de gemeen-
te. Klachten van bewoners en signa-
len van de politie worden eerst on-
derzocht of het werkelijk om over-
last van jongeren gaat. Soms is het 
is loos alarm. Maar als er werke-
lijk iets aan de hand is worden de 

specialistische jongerenwerkers er 
naartoe gestuurd om te gaan praten 
en de jongeren te wijzen op de con-
sequenties van hun gedrag. Dat is 
dus anders dan ‘gewoon jongeren-
werk’. Als blijkt dat de betreffende 
jongeren gevoelig te zijn voor een 
positieve verandering in hun gedrag 
wil de gemeente hen daarbij helpen. 
In het andere geval worden politie 
en justitie de volgende haltes voor 
hen. Het is dus kiezen of delen. Het 
is een keten van samenwerking tus-
sen gemeente, (specialistisch) jon-
gerenwerk, politie en justitie en in-
dien nodig specifieke zorg.
“Wij spreken jongeren die overlast 
veroorzaken ter plaatse aan op hun 
gedrag en vragen of ze daarmee 
willen stoppen. We houden ze een 
spiegel voor. We spelen in op hun 
gevoel. Hoe zouden zij of hun ou-
ders, opa en oma het zelf vinden als 
er door anderen overlast wordt ver-
oorzaakt. We willen ze zover krijgen 
dat ze gaan meewerken aan een 
goede oplossing van de problemen 
die ze in hun omgeving veroorza-
ken,” laat Omar weten. Burgemees-
ter Oudshoorn brengt als voorbeeld 
de overlast op de Hortensialaan in 
De Kwakel naar voren zoals die dit 
voorjaar daar plaatsvond. “Een flat 
met senioren had daar veel overlast 
van jongeren. Dat waren gewone 
Kwakelse boerenjongens. Die ston-
den daar gewoon bij de flat omdat 
ze elders in De Kwakel geen eigen 
plek hebben om zich te uiten zo-
als zij zeiden. Er was lawaaioverlast 

en dat hadden de senioren gemeld. 
Samen met de gemeente, senioren, 
buurtbewoners, jongerenwerkers 
van De Baat, Amir, Omar en de jon-
geren, is de situatie in goed overleg 
besproken om met elkaar naar een 
oplossing te zoeken. Er zijn vervol-
gens samen met hen plannen ont-
wikkeld om een eigen plek te creë-
ren, te vergelijken met een vroege-
re JOP. Als zij meewerken aan zo’n 
plek zijn wij er van overtuigd dat ze 
er ook zuinig op zijn want het is iets 
van henzelf en niet wat de gemeen-
te er heeft neergezet. Het mes snijdt 
dus aan twee kanten. Wat niet be-
tekent dat alles maar kan en wordt 
ingewilligd. Dat is niet het geval. 
Wij willen de jongeren een posi-
tie en een stukje verantwoordelijk-
heid geven en hen laten inzien dat 
met goede wil en samenwerking 
iets kan worden bereikt. Doelge-
richt naar oplossingen zoeken is in 
dit geval de beste methode, maar de 
jongeren moeten het zelf verdienen. 
Ze krijgen het niet voor niets.”

Eigen verantwoordelijkheid
Individuele jongeren die zeggen te 
willen meewerken om zich (weer) 
op een goede manier te profile-
ren in de samenleving krijgen daar-
bij begeleiding, ook als zij het tra-
ject willen ingaan van solliciteren 
op een baan. Gaan ze op school, 
worden ze daar gecoacht, ze kun-
nen zich uitleven op de sportschool 
in (meestal) vechtsporten als kick-
boksen en boksen, taekwondo, ju-
do en dergelijke. Daarbij wordt hen 
tevens geleerd zich gedisciplineerd 
te gedragen. Omar: “Je vormt deze 
jongeren echt met sport. Voor hen 
is het ‘hot’ om goed te kunnen kick-

boksen of te judoën. Ze gaan daar 
helemaal in op en keren de straat 
de rug toe want ze hebben iets om 
voor te knokken. Als ze op school 
zitten wordt de leraar of de mentor 
erbij betrokken die gevraagd wordt 
om verslag uit te brengen. Gaat het 
met het gedragspatroon niet goed 
op school of houdt hij zich niet aan 
de afspraken tijdens een begelei-
dingsperiode, dan volgen er sanc-
ties. Zoals een poosje uitsluiting op 
de sportschool. Dat vinden ze hele-
maal niet leuk. De jongeren moeten 
het zelf willen en ook doen. Je moet 
ze eigen verantwoordelijkheid ge-
ven en laten beseffen dat het hun 
eigen wil is om er weer wat van te 
maken in het leven. Het moet geen 
opgelegd pandoer worden.” Amir 
vult aan: “Tijdens gesprekken met 
de jongeren merk je ook wie eigen-
lijk de ‘leiders’ van z’n groepje zijn 
en wie de ‘volgers’. Die leiders kan 
je eerst aanspreken. Als die inzien 
dat ze verkeerd bezig zijn en zich 
anders willen gaan gedragen, zijn 
de ‘volgers’ daarbij gemakkelijker 
ook op het juiste pad te brengen. 
Natuurlijk hebben wij daarin een 
sturende hand. Niet altijd gaat het 
meteen goed en van een leien dak-
je. In voorkomende gevallen wor-
den de ouders ook gekend in de si-
tuatie. Maar uiteindelijk constate-
ren we dat er dikwijls veel meer po-
sitiefs uitkomt dan dat je van te vo-
ren had kunnen bedenken. Bijstand 
bieden in deze vorm helpt dus wel, 
uitzonderingen daargelaten. Maar 
het kost veel tijd en inspanning.”

Burgemeester Oudshoorn ervaart 
dat de contacten met jongeren ook 
weer allerlei andere nuttige infor-

matie oplevert waar de gemeente 
in sociaal-maatschappelijk opzicht 
ook zijn voordeel mee kan doen. “Zo 
blijken er behalve jongens op het-
zelfde vlak ook meisjes zijn die pro-
blemen hebben waar ze geen raad 
mee weten.
Om die reden hebben we ook een 
‘damespoot’ opgezet in de hulp-
verlening. Bij nader inzien blijkt het 
contact maken met deze jongeren 
dé manier om er beter bij betrok-
ken te raken. Daarom geloof ik ook 
in deze manier van werken en hulp-
verlening. Zolang we de middelen 
hebben willen met de inzet van de-
ze specialistische jongerenwerkers 
blijven doorgaan.
Wat dat betreft is het de bedoeling 
ook in de omgeving van de Euro-
parei deze methode te hanteren bij 
jongeren waarvan men zegt dat zij 
overlast veroorzaken. Amir Rose-
burg en Omar Tekin geven tijdens 
hun werk de indruk dat zij tot de 
groep hangjongeren behoren. Maar 
dat is slechts uiterlijke schijn.
Daar hoeven inwoners niet meteen 
voor in de telefoon te klimmen om 
ons te melden dat er ’een paar ra-
re snuiters’ bij hun flat rondhangen. 
Sterk uitgedrukt natuurlijk, maar het 
gebeurt! Beide heren kunnen zich 
op verzoek altijd legitimeren.” Aldus 
de burgemeester.

hun dierbaren te zijn. Om dit soort 
zorg te bekostigen zijn deze inkom-
sten zo belangrijk voor ons. 
Wij nodigen u van harte uit, als u 
nog  geen ‘vriend’ bent van het Jo-
hannes Hospitium, dit nu te worden, 
en deze bijzondere zorg in de re-
gio te helpen continueren. Op on-
ze website www.johanneshospiti-
um.nl vindt u veel informatie, ook de 
Nieuwsbrief staat erop en een do-
neerknop om rechtstreeks een gift 
te geven of het bankrekeningnum-
mer van ons hospice. Wilt u eerst 
schriftelijke informatie? Ook dat kan 
als u ons belt op 0297-230390 of 
een e-mail stuurt naar info@jhan-
neshospitium.nl. Bewoners, vrijwil-
ligers en medewerkers heten heel 
graag een nog grotere vrienden-
schaar welkom!
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TC Qui Vive: Clubkampioenschappen 
voor de junioren
Regio - Onder geweldige weers-
omstandigheden konden de kam-
pioenschappen van start gaan. Het 
park lag er keurig bij en het terras 
was opgevrolijkt met bloembak-
ken van Zijdelfleur. Niets stond een 
sportieve week nog in de weg.
Tennisvereniging Qui Vive is ook 
een KNLTB Tenniskids vereniging. 
Onder deze vlag werd in het ope-
ningsweekend twee zogenaamde 
Tenniskids Club Events gespeeld. 
De allerjongste jeugd heeft met de 
speciaal voor hun bedoelde tennis-
ballen en speelvelden kunnen laten 
zien hoeveel ze al in korte tijd heb-
ben geleerd en hoe mooi hun tech-
niek is.
De jeugd van tennisvereniging Qui 
Vive heeft in acht dagen tijd onder-
ling wedstrijden gespeeld in het en-
kel- en dubbelspel, maar ook in het 

gemengd dubbel. Dat heeft weer 
vele fraaie momenten opgeleverd 
waar het aanwezige publiek getuige 
van zijn geweest. Traditioneel werd 
het toernooi weer afgesloten met 
de barbecue, dit jaar verzorgd door 
Gert Stronkhorst Keurslager en ui-
teraard werden aan alle deelnemers 
die eerste of tweede waren gewor-
den een fraaie beker uitgereikt.  

Toernooien
De schoolvakantie is inmiddels be-
gonnen, maar er kan nog worden 
ingeschreven voor het AH Jos van 
den Berg Open Jeugdtoernooi van 
11 t/m 16 augustus en het Van der 
Wurff Makelaars 35+ Open Gras-
toernooi van 23 t/m 31 augustus. 
Voor beide toernooien kan worden 
ingeschreven op www.toernooi.nl of 
via www.quivivetennis.nl. 

De finalisten van dit jaar zijn:
Jongens enkel t/m 12 Groen
1 Wessel Kleijn
2 Jelmer de Roij

Jongens dubbel t/m 12 Groen
1 Benjamin Diderich
Tomas van der Made
2 Wessel Kleijn
Daan Rijpkema
Meisjes enkel t/m 12 Groen
1 Florence Buter
2 Mandy Kroes

Jongens enkel t/m 12
1 Benjamin Diderich
2 Tijn Pieterman
Jongens enkel t/m 14 - B
1 Jouke van Westrenen
2 Kick Zwerver
Jongens enkel t/m 14 - A
1 Joep Troost

V.l.n.r. Rob (Voorzitter Qui Vive), Marieke Wiersma (Marketing Manager Geo-
stick), Nicoline (Bestuurslid Commerciële Zaken Qui Vive), Peter Berveling, 
(Directeur Geostick)

Geostick sponsort
Qui Vive
Regio - Dinsdag 1 juli jl. heeft U.H.C. 
Qui Vive een sponsorovereenkomst 
gesloten met Geostick. Qui Vive is er 
trots op om een van de mooiste be-
drijven van Uithoorn te mogen ver-
welkomen als sponsor van de hoc-
key vereniging. 
Geostick is een toonaangevend pro-
ductiebedrijf op het gebied van zelf-
klevende etiketten en telt momen-
teel 190 medewerkers over 4 vesti-
gingen. Geostick B.V. is gevestigd in 
Uithoorn. 
Geostick vindt het belangrijk om als 
groot bedrijf in de regio iets terug te 

doen voor haar omgeving  en levert 
met sponsoring een bijdrage aan de 
hockeyplannen van Qui Vive. 
Voor Qui Vive zijn sponsorgelden 
naast contributies een onmisba-
re bron van inkomsten. Bij Qui Vi-
ve worden sponsorinkomsten ge-
bruikt om de ambitie op zowel top- 
als breedte sportniveau zo goed 
mogelijk te faciliteren. Met bijna 700 
jeugdleden en veel senioren teams 
die allemaal trainers en materiaal 
nodig hebben, zijn sponsorbijdra-
gen van bedrijven uit de regio meer 
dan welkom.

Kanopolo valt “dubbel”
in de prijzen
Regio – uit De Ronde Venen, Het 
kanopolo Jeugdteam van de ka-
novereniging de Ronde Venen heeft 
prima gepresenteerd tijdens het 
kanopolotoernooi in Amersfoort. 
Het jeugdteam behaalde een 1e 
plek bij Keistad. Dit is de eerste ech-
te prijs door de jeugd behaald. In de 
3e klasse werd het A-team derde.  

Prima resultaat in 
Keistad toernooi
Het toernooi in Amersfoort is een 
prettig toernooi omdat op de twee-
de speeldag er altijd nieuwe inde-
ling plaats vindt op basis van de re-
sultaten van de eerste dag. Voor de 
jeugd was het dan ook nodig om 
op de eerste dag een goed resul-
taat neer te zetten om mee te kun-
nen strijden voor de prijzen. Dan 
ging maar moeizaam. Meteen in 
de eerste wedstrijd moest men te-
gen Odysseus aantreden en keek 
de ploeg vlak voor het einde van 
de wedstrijd nog tegen een ach-
terstand aan. Door zich hierbij niet 
neer te leggen werd er op de val-
reep nog een gelijkspel uit gesleept 
4-4.
Door dit knokken tegen een achter-
stand en deze ombuigen, werd de 
basis gelegd voor een goed toer-
nooi. Tegen Michiel de Ruyter werd 
er, zoals min of meer verwacht ver-
loren met 5-6. Wel had de ploeg 
goede kansen en met wat meer 
overleg had er mogelijk meer in ge-
zeten. Van Rijnland; UKC en de Ba-
tavieren werd er royaal gewonnen.

In deze wedstrijden kon er ook op 
een andere manier worden ge-
speeld en kregen meer spelers de 
kans om zich te bewijzen. Zelfs “vijf” 
uit werd er gespeeld. Hierbij speelt 
het team zonder keeper en zet de 
tegenstander direct onder druk. Bij 
balverlies wordt er snel omgescha-
keld en komen er volop kansen. 

Thuis
In de kruiswedstrijden moest het 
team aantreden tegen Vinking uit 
Venlo. Het werd een zeer spannen-
de wedstrijd en het kon alle kan-
ten op. Na de reguliere speeltijd 
was de stand 7-7 en moest er wor-
den verlengd. Het team kroop door 
het oog van de naald. De tegen-
stander scoorde, maar het doelpunt 
werd afgekeurd wegens een over-
treding op de keeper. Binnen de een 
minuut scoorde KVDRV de “golden 
goal” en was de plek naar de fina-
le bereikt. In de finale werd er aan-
getreden tegen Michiel de Ruyter. 
Echt spannend was deze wedstrijd 
niet omdat KVDRV snel op een 2-0 
voorsprong kwam. Wel was er irria-
tie over en weer tussen de spelers 
onderling. Uiteindelijk trok KVDRV 
aan het langste eind en wist de fi-
nale te winnen met 5-3. Voor het 
jeugdteam was dit de eerste over-
winning in een toernooi. Er moet 
wel worden vermeld dat dit zonder 
het lenen van spelers van Windhap-
pers niet zou zijn gelukt. Daarmee 
is meteen de kwetsbaarheid duide-
lijk, de basis van het team is te smal. 
Door blessures moest het team spe-
lers missen.  
Het A-team kwam uit in een gele-
genheid opstelling en had ook te 
kampen met de nodige afvallers. 
Toch speelde dit team een gedegen 
toernooi met zes gewonnen wed-
strijden en één verloren partij. Het 
team werd daarmee derde.

Kom een keer mee trainen:
Het afgelopen toernooi was de be-
zetting van de teams best aan de 
krappe kant en moest er worden 
geleend van Windehappers en Kei-
stad. Gelukkig is dit gelukt en kon-
den beide teams met een volledige 
bezetting spelen. Echter omdat de 
basis van beide poloteams nog smal 
is kunnen er nog teamleden bij.

Regio - Hertha MA1uit Vinkeveen, 
is voor het  volgend seizoen,  we-
gens het stoppen van de huidige 
keepster op zoek naar een vervang-
ster.
De MB1 van afgelopen seizoen gaat 
in z’n geheel over naar de MA klas-
se en gaat in de 2e klasse uitkomen. 

Het team heeft het seizoen 2013-
2014 met het kampioensschap af-
gesloten en heeft veel progessie ge-
maakt . Heb je ook zin een aandeel 
te zijn in de nieuwe MA1 , twijfel 
niet en neem contact op met Danny 
Bierman ( 06-149 04 946)of meld je 
via de Hertha website aan!

Stolwijk Jeugd Clubkampioenschap 
TCUithoorn 2014

Uithoorn - Het Stolwijk Jeugd Club-
kampioenschap bij TCUithoorn is 
deze week gespeeld bij TCUithoorn 

in het Libelle bos. Op maandag gin-
gen de wedstrijden goed van start.
In meerdere categorieën voor de 

Tour de Kwakel:
Mario van Schie heeft
een gouden lap!
Regio - Louis van Gaal heeft  uit-
eindelijk een bronzen, die van Mario  
van Schie is nog steeds van goud. Al 
bijna een week siert de gele trui zijn 
schouders, als teken dat hij boven-
aan staat in het tourspel dat in het 
Tourhome wordt gespeeld. Er zijn 
echter nog 99 kapers op de kust, 
waarvan Timo Kas en Joris Voorn 
het dichtst op het wiel van Mario rij-
den. De top tien bestaat voorname-
lijk uit jonge renners, extra gemo-
tiveerd door de witte trui die Tino 
Kas nu in bezit heeft. Van ‘de ou-
de hap’ weet John vd Hulst zich het 
best te handhaven, hij bezit  virtu-
eel de grijze trui. Maar pas op voor 
Eric Zethof, deze veelvoudig win-
naar van Tour de Kwakel ligt op de 
loer. Wim Verlaan, de winnaar van 
verleden jaar, koerst wat teleurstel-
lend in het midden van het  peloton. 
Aan de staart bengelt Thijs Holla, 
Thijs zal een trapje harder moeten 
geven om de rode lantaarn te ont-
lopen. De beste renster van dit pe-
loton is op dit moment Ria Verhoef, 
zij ligt een fotofinish voor op Willy 
Turk. De mazzeltrui, de rode, is op 
dit moment in handen van Paul Ho-
gerwerf, hij haalde de meeste extra 
punten. De ploegen hebben dit jaar 
wel heel toepasselijke namen, bijna-
men van wielrenners. Zo staat daar-
om ‘Il Campionissimo’ op de eerste 
plaats. Mario is daarvan de kopman.  
Zijn knechten zijn Ton Onderwater, 
Henk Raadschelders, Arthur Fran-
ken en Jan Harte, zij rijden vol trots 
met hun gele pet op door De Kwa-
kel. Deze ploeg wordt op de voet 
gevolgd door, hoe kan het ook an-
ders, ‘De Eeuwige Tweede’. Het ver-
schil is nog klein, het is goed moge-
lijk dat ‘De Kanibaal’ dit klassement 
nog gaat verbouwen.
De randzaken zijn inmiddels goed 
geregeld, koele bidons, warme hap-
jes  en een verfrissende dopingcon-
trole. Het was daarom vrijdagavond 

gezellig toeven in het Tourhome. De 
renners komen op deze zogenaam-
de knobbelavond bijeen om de eer-
ste week ‘touren’ door te nemen. De 
mindere goden hadden natuurlijk 
veel lek gereden en de vooral jon-
gere goden ging het voor de wind, 
praatjes genoeg. Maar Parijs is nog 
ver zou  Joop Zoetemelk gezegd 
hebben. Een delegatie van het be-
stuur van dit tourspel reist inmiddels 
met Joop door Frankrijk om zich te 
oriënteren op de tourstart van vol-
gend jaar in Utrecht.  Van Chris Ver-
hoef kreeg het bestuur al een ‘sel-
fie’ met Lars Boom erop. Lars zag 
het helemaal zitten een rit over erve 
Vlasman, helemaal zijn terrein. Vol-
gend jaar bestaat dit tourspel im-
mers 60 jaar en daarom maakt het 
bestuur zich sterk voor een rit om 
het Tourhome. Maar eerst gaan de 
deelnemers de komende week de 
bergen in, het grint op erve Vlasman 
wordt op een hoop geharkt en klim-
men maar.

Op de foto de beste voorspellers tot 
nu toe, vreedzaam in het Tourhome, 
gele truidrager Mario van Schie en 
rode truidrager Paul Hogerwerf.

Gele trui:
1 Mario van Schie 50 pnt
2 Timo Kas 48 pnt
3 Joris Voorn 48 pnt
4 John v.d. Hulst 48 pnt
5 Eric Zethof 47 pnt
6 Roy Klijn 47 pnt
7 Mathijs v Rijn 46 pnt
8 Vincent Bartels 46 pnt
9 Stef Raadschelders 45 pnt
10 Arnoud vd Knaap 45 pnt
50 Johan v Leeuwen 40 pnt
100 Thijs Holla 26 pnt
 
Ploegen:
1 Il Campionissimo 142
2 De Eeuwige Tweede 140
3 De Haai van Messina 140

jeugd werd er gestreden om het 
clubkampioenschap 2014.
Bij de jongens tm 17 in maar liefst in 

vier poules om tot de halve finale te 
komen en uiteindelijk in de finale te 
spelen. Met prachtig weer zijn iede-
re middag vanaf 16.00 uur fantas-
tische wedstrijden gespeeld. Naast 
de wedstrijden konden de kinderen 
de snelheid meten van hun services, 
en hun kwaliteiten meten bij het air-
hockey.
Vrijdagmiddag zijn de finales ge-
speeld in de verschillende catego-
rieën. Na de finales is er afgeslo-
ten met een heerlijke BBQ voor alle 
deelnemers en supporters. Het was 
een gezellige week, de jeugdspelers 
van TCUithoorn hebben genoten.
Bij het Stolwijk Jeugd Clubkam-
pioenschap zijn de volgende win-
naars:
ME17: 1. Merkeb Asmelash, 2. Win-
ta Asmelash. JE12: 1. Martijn van 
Leeuwen, 2. Nicolai Hooiveld. JE14: 
1. Thyme van Setten, 2. Mark Meijer. 
JE17: 1. Sebastiaan Mooij, 2. Tom de 
Leeuw.
MD17: 1. Merkeb Asmelash en 
Alyssa Holthuijsen, 2. Luna en Win-
ta Asmelash. JD12: 1. Martijn van 
Leeuwen en Nicolai Hooiveld, 2. Gijs 
Oliemans en Storm Troost. JD17: 
1. Sebastiaan Mooij en Thyme van 
Setten, 2. Tom de Leeuw en Michael 
van Soest. Enkel Groen: 1. Ruby 
Hooiveld, 2. Kyra Bena.

2 Matthijs de Groot
Meisjes enkel t/m 14
1 Luna Kanters
2 Charlotte Kleijn
Meisjes dubbel t/m 14
1 Charlotte Kleijn
Michelle Rijnen
2 Sophie Bocxe
Florence Buter
Jongens enkel t/m 17 - B

1 Geert Koeleman
2 Tim Streefkerk
Jongens enkel t/m 17 - A
1 Robin Ranzijn
2 Junior Diderich
Jongens dubbel t/m 17 - A
1 Junior Diderich
Robin Ranzijn
2 Deniz Gijsel
Ties Schukking

Jongens dubbel t/m 17 - B
1 Matthijs de Groot
Tijn Pieterman
2 Yoran van Donselaar
Mike Theijssen
Gemengd dubbel t/m 17
1 Liselot Bocxe
Robin Ranzijn
2 Fleur van Zwieten
Max Wessels

Voor jongelui die intereresse heb-
ben in het kanopolo is er ruim-
te om in de zomer mee te trainen.  
Op donderdagavond om 19.30 uur 
of vanaf zaterdag’s om 10.00 uur 
kan er vrijblijvend een keer worden 
meegetraind. Materiaal wordt door 
de club ter beschikking gesteld. 

Uitslagen:
Jeugd
1e KVDRV - J 2e MdR
3e Oddyseus 4e Viking Venlo

3e Klasse:
1e Rijnland B 2e Rijnland S 
3e KVDRV - A

Regio - De supergezelli-
ge bridgeclub Vinkeveen heeft 
ruimte voor nieuwe leden.
Wij bridgen op een unieke lo-
catie, te weten het schip “De 
Schuit” van de WVA aan de Vin-
keveense Plassen op de Baam-
brugse Zuwe bij zandeiland 4 te 
Vinkeveen.
Op 2 september 2014 beginnen 

zij weer en bridgen dan tot 28 
april 2015, dit is altijd op dins-
dagavond en beginnen rond 
19.45 uur. De bridgeclub staat 
vooral bekend om de ongedwon-
gen sfeer!! Aanmelden kan bij 
Dorette Suppan; 06-55707038 of 
suppan@hetnet.nl.
Wij hopen van harte u te mogen 
verwelkomen.

Op zoek naar een 
gezellige bridgeclub?Hertha MA1

zoekt keepster









kinderen van 7-12 jaar. Hieraan kan 
je meedoen op je gewone fiets. Dus 
ben je benieuwd of je de snelste 
bent van jou leeftijd? Noteer dan 7 
september vast in de agenda. Meer 
info op: www.uwtc.nl/wielren

Veteranen wedstrijden
Zaterdag 5 juli hebben de UWTC 
renners Leen Blom, Nico Fokker 
en Guus Zantingh deelgenomen 
aan een 60+ veteranen wedstrijd in 
Amersfoort. Na het startschot duur-
de het 4 ronden voordat de eerste 
renners demarreerden uit het pe-
loton en een kleine voorsprong na-
men, maar dat was van korte duur. 
Met nog ca. 20 minuten te rijden 
plaatste de Nederlandse Kampioen 
Gijs Nederlof een demarrage en 8 
renners wisten bij hem aan te slui-
ten met daarbij Guus Zantingh. De 
negen renners werkten goed samen 
en bouwden een mooie voorsprong 
op. De wedstrijd werd gewonnen 
door Gijs Nederlof uit Kamerik voor 
Fred de Kinkelder uit Groenlo. Guus 
Zantingh wist zich als 4ete klasse-
ren en Leen Blom finishte als 14e. 
Zondag 6 juli waren de drie UWTC 
renner naar de bollenstreek afge-
reisd om in Lisse te starten in een 
60+ wedstrijd. De wedstrijd werd 
gewonnen door Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis voor John Tromp uit 
Kudelstraat. Guus Zantingh finishte 
als 7e en Leen Blom als 13e.

Klimwedstrijd in Ulestraten
Lorena heeft 6 juli gereden in Ule-
straten. Dit was haar eerste wed-
strijd met een klim van 9% en 800 
meter lang. Er stonden 51 Nieuwe-
lingen aan de start en Lorena ein-
digde op de 25e plek.

Ronde van Kwintsheul
Jeroen Breewel sprintte op 2 juli 
naar de derde plaats in Kwintsheul.

Regio - Zondag 6 juli is de eerste 
interclub jeugdwedstrijd van het 
seizoen 2014 verreden bij UWTC 
in Uithoorn. Voor een heel aan-
tal deelnemers hun eerste wed-
strijdervaring. Bij de jongste jeugd 
(cat 1-2) stonden 14 deelnemertjes 
aan de start. Duuk van der Haag-
en (de Bataaf) was hier een klas-
se apart en hij ging er spoedig van-
door samen met clubgenoot Mike 
Derogee. Hierdoor bleef er een ver-
snipperd veld over. Mike kon Duuk 
echter niet lang volgen. Vanuit het 
achterveld kwam een nieuw Am-
stel talent opzetten, Michiel Mou-
ris! En Michiel reed vol overtui-
ging Mike voorbij en pakte hier-
mee de tweede plaats.  Esmee de 
Rijk van UWTC reed naar plaats 11. 
In categorie 3-4 reden Donna Rus-
ka (Volendam) en Sven Edam (de 
Kampioen) gelijk weg. Een groep-
je van 3, waaronder onze Mees van 
Smoorenburg, gingen in de ach-

tervolging.  Donna en Sven bouw-
de samen een mooie voorsprong 
op en waren onbereikbaar voor de 
rest. Donna won de eindsprint. Voor 
Mees een mooie 5e plaats en dus 
ook een mooie beker! Joyce de Rijk 
van UWTC reed naar plaats 8. In ca-
tegorie 5-6 geen UWTC leden aan 
start. Tijmen van Loon (de Amstel) 
reed gelijk bij de start weg. Avanti 
was ruim vertegenwoordigd in deze 
groep en Jurgen van de Hoorn van 
Avanti wist naar Tijmen toe te rijden. 
Tijmen won de eindsprint. Normaal 
gesproken is categorie 7-nieuwelin-
gen de grootste groep tijdens de in-
terclub. Vandaag helaas maar 4 ren-
ners aan de start, waarvan 2 erva-
ren nieuwelingen en de andere 2 
renners hun eerste wedstrijderva-
ring opdeden. Dean Ruska (Volen-
dam) en Menno van Capel (UWTC) 
reden dan ook samen weg. Stan de 
Bruijn (WV Noord-Holland) en Niels 
Kramer (UWTC) reden beide solo 

hierachter en ondervonden dat het 
zwaar koersen is op het winderige 
UWTC parcours. Dean en Menno 
maakte er een mooie strijd van en 
beide probeerde nog om weg te rij-
den, wat niet lukte. Uiteindelijk won 
Dean de eindsprint. 

Stijn Ruijter pakt groene trui 
in jeugddriedaagse Rijswijk. 
In Rijswijk werd voor de eerste keer 
een jeugddriedaagse gereden. Stijn 
Ruijter stond hiervoor vrijdag aan de 
start voor de proloog van 500 me-
ter. Dat is te kort voor Stijn om op 
stoom te komen maar hij finishte 
netjes als zesde. Op zaterdag werd 
een criterium gereden met drie pun-
tensprints. Stijn sprintte fel mee en 
pakte de eerste plaats bij de eerste 
twee sprints. Even later was hij mee 
in een ontsnapping van eerst drie en 
later 4 renners. Deze renners waren 
meer geinteresseerd in het opbou-
wen van voorsprong dan sprinten 
waardoor Stijn de derde sprint ca-
deau kreeg. In de eindsprint werd 
Stijn tweede. Daarmee kwam hij 
op de derde plaats in het klasse-
ment. Zondag begon met een tijd-
rit over 3,5 kilometer. Daarin werd 
Stijn derde achter de nummers één 
en twee van het klassement waar-
door hij derde bleef. In de afsluiten-
de etappe mocht Stijn starten in het 
groen en zijn doel was om deze te 
behouden. Bij de eerste sprint werd 
hij eerste, de tweede zesde en in de 
laatste tweede. Genoeg om de groe-
ne trui winnen! Hij had veel gegeven 
in de tussensprints waardoor hij in 
de eindsprint genoegen moest ne-
men met een vierde plaats. Daar-
mee behield hij zijn derde plaats in 
het klassement. Een mooie dubbel-
slag!

Kennismaken met 
jeugdwielrennen?
Wil je ook eens kennismaken met 
het wielrennen? Dat kan bij UWTC. 
Wij hebben een afgesloten trai-
ningsparcours rondom sportpark 
Randhoorn waar iedere dinsdag-
avond getraind wordt. Zondag 7 
september wordt bij de ronde van 
Uithoorn ook een Rabobank Dik-
ke Banden wedstrijd gehouden voor 
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Gezellige
clubkampioenschappen 

bij GVM’79
Regio - Zaterdag jl. was gymzaal 
de Eendracht volledig ingericht 
voor de clubkampioenschappen van 
Gymnastiek Vereniging Mijdrecht 
(GVM’79). In ronde 1 kwamen de 
selectiegroepen van Turnen en 
Acrogym in actie.

De turnsters lieten op de toestellen 
hun moeilijkste oefeningen zien en 
hadden een pittige concurrentie on-
derling. Bij selectie 1 ging Marit en 
met het goud vandoor, werd Hatice 
tweede en Lisa Nieuwkoop derde. 
Selectie 2 had wel twaalf deelne-
mers van verschillende niveau’s bij 
elkaar, maar iedereen werd op haar 
eigen niveau beoordeeld.

Het was een leuke strijd om te zien! 
Lisa van Nobelen werd eerste, Yu-
li tweede en brons voor Lynn. Op 
de andere baan was het de acro-
gym die hun oefeningen op muziek 
liet zien. De acrogym heeft het he-
le jaar al op hoog niveau gepres-
teerd, dus de clubkampioenschap-
pen waren vooral een gezellige af-
sluiting. In principe is acrogym met 
een team, maar er waren vandaag 
ook individuele oefeningen. Bij de 
solo-oefeningen was het Nuna die 
de hoogste punten scoorde, Sanne 
werd nipt tweede en Laura H nam 
de derde plek. Bij de teams waren 
het de NK teams Mart/ Sterre en 
Isa/Pibbe die eerste en twee wer-
den. Het gelegenheidduo Joëlla en 

Laura G werde derde. Na een leu-
ke dansdemo van de Fit&Fun groep 
ging de tweede ronde van start. De 
juryleden zaten weer op hun plek en 
de turners en turnsters van recrean-
ten en plusuur begonnen aan hun 
wedstrijd. Ook bij deze groepen was 
het een spannende strijd. Iedereen 
had de oefeningen zo goed mogelijk 
voorbereid en voor sommigen was 
het pas hun eerste wedstrijd. Jong 
talent Luna scoorde wel 4 punten 
hoger dan haar tegenstandsters en 
was dus een terechte winnaar, 
Chalissa en Nynke deden het met 
een puntentotaal van 32pnt ook su-
per en werden tweede en derde. 
Helaas deden er niet veel recrean-
ten turnsters mee, maar dat mocht 
de pret voor de rest niet drukken. 
Tara won het goud, Sandra het zil-
ver en Laura M kreeg de bronzen 
medaille.
Ook de jongens van GVM79 heb-
ben het uitstekend gedaan tijdens 
de clubkampioenschappen, zij ver-
deelden de medailles alvolgt: Bas 
de eerste plek, Max de tweede en 
Django op nummer drie. De laatste 
categorie, het plusuur, zijn meisjes 
die iets meer trainen dan de recre-
anten. Merel werd eerste, Eva op de 
tweede plek en Julie mocht 1 tre-
de lager op de derde plek plaats-
nemen. Ook nu aan de andere kant 
van de zaal veel actie, maar nu van 
de kleuters. Zij deden examen voor 
hun beweegdiploma!

CSW meiden nummer 2 
van Nederland!
Regio -Vlak bij het hoogste platform 
van Nederland waren ze, de E mei-
den van CSW. Onder het toeziend 
oog van (het standbeeld van) Wil-
lem van Oranje haalden ze de fina-
lewedstrijd om het landskampioen-
schap straatvoetbal van de KNVB 
op het Plein in Den Haag. Ze waren 
de beide poulewedstrijden moeite-
loos doorgekomen zonder ook maar 
één doelpunt tegen. Maar na een 
1-0 voorsprong ging het in de slot-
wedstrijd toch nog mis. De Topka-
nonnen uit Rosmalen gingen alsnog 
met de titel aan de haal. Dan is het 
even slikken,maar al snel is er ook 
de trots, dat zij nummer twee van 
Nederland zijn geworden.

De KNVB organiseert jaarlijks dit 
straatvoetbaltoernooi, waar dit sei-
zoen ruim 25000 kinderen aan deel-
namen, verdeeld over E en F meis-
jes en jongens, om het voetbal on-
der de jongste jeugd te promoten. 

Bij de eerste 2 plaatselijke en regi-
onale ronden gaan steeds alleen de 
toernooiwinnaars over naar de vol-
gende ronde. 

Bij de derde ronde wordt er op dis-
trictsniveau om de districtstitel ge-
speeld  en tenslotte strijden de zes 
winnaars hiervan om de  landstitel. 
Op het Plein in Den Haag eindigden 
de CSW meiden dus op de zilveren 
positie en daar waren ze maar wat 
trots op. Op de foto Annabel, Noa, 
Donna, Romy en Suus met Suus 
de Best als de grote pechvogel, die 
met een gipsverband om haar arm 
moest toekijken. Gelukkig werd ze 
wel steeds in alles betrokken en dat 
verzachtte de pijn een beetje.

Als je ook nog zin hebt om na de 
vakantie met voetballen te begin-
nen als meisje dan ben je bij CSW 
aan het goede adres. Via de website 
cswilnis.nl kun je je opgeven.

Aikido Goededoelenstage 
levert ruim 800 euro op
Regio - Zondag werd de 1e “Aikido 
Goededoelenstage” georganiseerd 
door Dennis Vorster van Aishinkai 
Aikido uit Mijdrecht, Ron Bakkers 
van Aikido Hikari uit Zaandam en 
Patrick van Engelen van Aikido Mu-

nen Muso uit Haarlem.  Ieder heb-
ben zij een uur les gegeven aan een 
enthousiaste groep deelnemers, on-
der het motto “Aikido is fun en Ai-
kido draagt bij”. De opbrengst van 
dit project komt volledig ten goe-

de aan Kinderdagcentrum De Lo-
tusbloem in Aalsmeer. De Lotus-
bloem is een dagcentrum voor kin-
deren tot 18 jaar met een beperking. 
Direct na afloop van de stage werd 
al het prachtige bedrag van 700 

euro bij elkaar geteld. Vervolgens 
groeide dit bedrag nog door naar 
iets meer dan 800 euro omdat er 
nog giften bleven binnenkomen.
Dat deze actie breder gedragen 
werd dan alleen door de deelne-
mers aan de stage bleek uit het feit 
dat er ook veel donaties ontvangen 
zijn van vrienden, collega’s, buren 
en Aikidoka’s uit andere dojo’s.
Na de zomervakantie gaan Ron, 
Patrick en Dennis de symbolische 
cheque met het definitieve bedrag 
aanbieden bij Maria Hoekstra, Clus-
termanager KDC de Lotusbloem in 
Aalsmeer. 
Bijgaand de foto met de deelne-
mers en de cheque. Zittend op de 
voorgrond vlnr: Ron Bakkers, Den-
nis Vorster en Patrick van Engelen.
Aikido is een moderne Japanse 
krijgskunst waarin men leert om op 
soepele en ontspannen wijze te re-
ageren op de energie en kracht van 
de aanvaller. De technieken be-
staan uit een variëteit aan worpen 
en klemmen en worden met een 
of met meer aanvallers tegelijk be-
oefend. Er wordt ook getraind met 
zwaard (bokken) stok (jo) en dolk 
(tanto) en er wordt veel aandacht 
besteed aan rol- en valoefeningen. 
Aikido stelt de beoefenaar in staat 
om de eigen fysieke en mentale 
houding te verbeteren, ieder op zijn 
of haar eigen niveau. Regelmatige 
training draagt eraan bij dat men 
zich fit, vitaal en weerbaar voelt, 
zowel fysiek als mentaal.

Interclub jeugdwedstrijd 
bij UWTC

De Nieuwe KNVB indelingen 
seizoen 2014 - 2015

Regio - De KNVB heeft de in-
delingen bekend gemaakt van 
de standaard elftallen en die 
van een aantal jeugd Divisies.

Dus ook die van Legmeervogels 
uit Uithoorn.
Bij de zondag 1 zijn eer weinig 
verrassingen. Nieuw in de afde-
ling zijn dan DCG, Houten, Kam-
pong, Wasmeer en De Meteoor 
deze zijn gepromoveerd uit de 3e 
klasse. Zeeburgia, Pancratius en 
NVC gedegradeerd uit de 1ste 
klasse, 

2e klasse B zondag 1
Abcoude fc 1

Buiksloot dvc 1 Amsterdam
DCG Rksv 1 Amsterdam
Hoofddorp s.v. 1
Houten 1
Kampong 1 Utrecht
Legmeervogels 1
Meteoor De sv. 1 Amsterdam
NVC 1 Naarden
Pancratius Rksv 1 Badhoevedorp
Quick 1890 AFC 1 Amersfoort
Wasmeer 1 Hilversum
Weesp FC 1
Zeeburgia avv 1 Amsterdam

De zaterdag heeft een geheel 
nieuwe indeling en gaat de mees-
te wedstrijden spelen in de pro-
vincie Utrecht. Maar wel allemaal 

in de buurt en ook niet onbelang-
rijk geen problemen meer met het 
parkeren van de eventuele auto’s 
4e klasse C zaterdag 1
Aarlanderveen 1
Alphia 1 Alphen a/d Rijn
DOSR 1 Roelofarendveen
Hertha 1 Vinkeveen
KDO sv 1
Legmeervogels 1
NSV ‘46 1 Noorden
NiTA 1 Ter Aar
Nieuwkoop 1
RODA ‘23 Rksv 1
SVOW 1  Oude Wetering
Siveo ‘60 1 Zegveld
Sportief 1 Noorden
Woubrugge 1

Voor de junioren A 1 valt het wat 
de reistijden betreft eigenlijk al 
met al mee. Niet dat alles naast 
de deur is maar toch het had er-
ger kunnen zijn.
2e div. A  Junioren A1
AFC A2  Amsterdam
Alphense Boys A1
Argon A1 Mijdrecht
Be Quick 1887 A1 Haren
Elinkwijk A1 Utrecht
Emmen A1
Houten A1
Legmeervogels  A1
Quick ‘20 A1 Oldenzaal
Quick Boys A1 Katwijk
Roda’46 A1 Leusden
UVS A1 Utrecht
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Duivensport “pv Rond de 
Amstel”
Regio - Jonge duivenvlucht Zeven-
bergscheinhoek,
Na enkele weken van duivenstil-
te volgt hierbij weer de verslagge-
ving van de duivensport in onze re-
gio door onze vliegende reporter die 
door familieomstandigheden tot zijn 
spijt enige weken verstek moest la-
ten gaan. Excuses aan alle geïnte-
resseerde volgers van onze vliegen-
de vrienden en vriendinnen.
Jongstleden zaterdag waren er twee 
vluchten, één voor de jonge dui-
ven die voor hun eerste competi-
tievlucht aan de start moesten ver-
schijnen. Het was in oorsprong de 
bedoeling dat de duifjes gelost zou-
den worden in het Belgische plaats-
je Meer maar doordat de weersom-
standigheden aldaar niet goed ge-
noeg waren werden de duifjes te-
ruggebracht naar Zevenbergschen-
hoek op een gemiddelde afstand 
van 63 km. van onze regio. De duif-
jes werden om 15:50 uur gelost met 
een zuid-westen wind en iets hei-
ig weer waardoor het voor de jon-
gen toch minder eenvoudig werd. 
Het was Hennie Pothuizen in Vinke-
veen die met behulp van zijn lokduif 
de eerste duif kon klokken om 16:32 
uur. Hij maakte hierbij een snelheid 
van 1467 m. p/min. wat neerkomt op 
krap 90 km. p/uur.
Martin Bosse uit Uithoorn wist als 
tweede een duif te klokken. Hans 
Half uit Amstelhoek had de derde 
plek op het podium. Ook de resul-
taten in Rayon F waren zeer goed te 
noemen.
Hennie werd 8e, Martin 14e en Hans 
werd 20e van 2789 duiven.

Finale Midfondvlucht Meer 
De tweede vlucht was de finale-
vlucht van de midfond competi-
tie. Deze vlucht zou vervlogen wor-
den vanaf het Franse plaatsje Nan-
teuil mar dit kon ook door het min-

der goede duivenweer van jl. za-
terdag geen doorgang vinden. Zo-
doende werden de duiven terug-
gereden naar het Noord Belgische 
plaatsje Meer. Daar aangekomen 
kon de lossingscommissie pas om 
17:00 uur het startsein geven omdat 
op dat moment de weersomstandig-
heden pas goed genoeg waren om 
te lossen. Hier was het een duif van 
Peter Bosse uit Uithoorn die als eer-
ste om 18:00 uur zijn hok wist te be-
reiken. Het kwam er dus op neer dat 
Peter zijn “914” precies 
1 uur nodig had voor de afstand van 
ruim 83 km. Tweede op deze vlucht 
werd Hennie Pothuizen en derde 
werd Hans Half.
In Rayon F eindigde Peter als 2e , 
Hennie als 15e en Hans als 36e van 
843 duiven.
Het eindklassement van de midfond 
competitie ziet er als volgt uit: Pe-
ter Bosse 1e, 
Hans Half 2e en 3e werd Ton Dui-
venvoorde Uit De Hoef.

Uitslagen:
Jonge duivenvlucht
Zevenberschenhoek:  
1 Hennie Pothuizen, Vinkeveen  
2 M. Bosse, Uithoorn  
3 Hans Half, Amstelhoek  
4 Leo v.d. Sluis, Uithoorn  
5 Theo Vlasman, Uithoorn  
6 Peter Bosse, Uithoorn  
7 Theo Kuylenburg, Amstelhoek
8 Martin v.d. Hoort, Uithoorn
9 Piet van Schaik, Uithoorn
10 Darek Jachowski, Mijdrecht
11. Dennis v. Coolwijk, Wilnis

Oude duiven Meer 
01 Peter Bosse, Uithoorn
02 Hennie Pothuizen, Vinkeveen
03 Hans Half, Amstelhoek
04 Darek Jachowski, Mijdrecht
05 Harry Hendriks, Vinkeveen
06 Ton Duivenvoorde, De Hoef

Nieuwe uitdaging kanoafdeling  
Michiel de Ruyter goed geslaagd
Regio - De kanoafdeling van URKV 
Michiel de Ruyter stond afgelopen 
week voor een nieuwe uitdaging. 
Ze waren gevraagd om een groep 
triathlon zwemmers te begeleiden 
die de Westeinderplas over gingen 
zwemmen van het Pricessepaviljoen 
te Leimuiden naar het surfstrand-
je bij Aalsmeer. Een groep van 20 
zwemmers zou 5,6 kilometer gaan 
zwemmen. Met een mooie zomer-
avond in het achterhoofd hadden ze 
beloofd mee te kanoën. Helaas werd 
het woensdag 9 juli stevige wind en 

buien. Grote golven beukten tegen 
de wal langs de weg op de rou-
te naar Leimuiden. “ toen vroegen 
we ons wel af waar we aan begon-
nen.”,, Aldus een deelnemer. De or-
ganisatie had inmiddels besloten 
een iets alternatieve route te zwem-
men: eerst met een bootje naar de 
eilandjes en dan langs de eilandjes 
zwemmen en vanaf de punt van de 
eilandjes oversteken naar het surf-
strandje.  En uiteindelijk hebben er 
16 personen de Westeinder overge-
zwommen. De kanoërs moesten ui-

teraard wel het hele stuk kanoën. 
Het haventje uit was een uitdaging 
en daarna het eerste stuk was flink 
tegen de golven in, maar langs de 
eilandjes was het goed te doen. De 
oversteek was voor de zwemmers 
zwaarder, de kano’s werden bijna 
naar het strandje toe geblazen. De 
snelste tijd was 1 uur en 32 minuten, 
de langzaamste bijna 2 uur. “Wij ka-
noërs hebben genoten van de over-
tocht en groot respect gekregen 
voor de zwemmers”.

Argon Basketball 40 jarig 
jubileumfeest
Mijdrecht - In deze week zijn de 
lagere scholen al met vakantie ge-
gaan en is ook de middelbare 
school bezig aan de laatste school-
week. Bijna iedereen maakt zich 
op voor de vakantie om eind au-
gustus weer fris en fruitig te be-
ginnen. Het bestuur van SV Argon 
is druk bezig om het 40 jarig jubi-
leum feest groots te vieren. Inmid-
dels is de vergunning aangevraagd 
om op het raadhuisplein een 3 bij 3 
toernooi te mogen organiseren. Dit 
evenement vindt aan het einde van 
de vakantie plaatst op 23 augustus 
2014. De inschrijving voor dit toer-
nooi is dan ook in volle gang. We 
openen de dag tussen 12.00 en 
13.00 met onze allerjongsten leden 
uit de teams U12 en U14 om ver-

volgens tussen 13.00 en 14.00 op 
de hoge baskets de leden uit  de 
teams U16 en U18 te laten zien. Tij-
dens het officiële gedeelte om 14.00 
zullen we enkele leden huldigen die 
40 jaar lid zijn en/of op een andere 
manier bijzonder voor onze vereni-
ging zijn geweest. In de loop van de 
tijd zijn ook een aantal prominen-
te basketballers lid van onze ver-
eniging geweest en we hopen ook 
hen tijdens het officiële gedeelte te 
mogen verwelkomen. Na 14.30 kun-
nen de overige leden laten zien wat 
ze in huis hebben en we sluiten de 
dag af tussen 16.00 en 17.00 met 
een bedrijven toernooi. Een team 
bestaat uit 4 leden en het bestuur 
stelt aan de hand van de ingeschre-
ven leden zelf een teamindeling vast 

zodat er min of meer gelijkwaardige 
teams ontstaan. Deelname aan het 
bedrijventoernooi kost 50,- en dan 
kun je wel zelf een team samenstel-
len. De dag wordt om 19.30 afgeslo-
ten met een BBQ op het terrein van 
SV Argon. Basketball leden hebben 
vrije toegang en de overige aanwe-
zigen betalen 12,50 per persoon. Ie-
dere aanwezige krijgt 2 consump-
tiebonnen. 
Als je je wilt opgeven voor het 3 bij 
3 toernooi, het bedrijven toernooi 
en/of de BBQ , dan kan je dit doen 
door een mailtje te sturen naar bas-
ketball@svargon.nl. De uiterste in-
schrijfdatum is 1 augustus 2014.  We 
zouden het leuk vinden als je komt 
meedoen of komt kijken. Schrijf 23 
augustus dus in je agenda op!

Eerste GvM-kamp in oosterse sferen!
Regio - Waren het vorige week-
einde nog de clubkampioenschap-
pen waar de gymnasten van GVM 
aan mee konden doen, dit weekein-
de was een meer ontspannen acti-
viteit georganiseerd. Het allereerste 
GVM’79 - kamp!! De kinderen had-
den nog maar net vakantie of ze gin-
gen al op pad naar het Utrechtse 
Amerongen. Vrijdagavond werden 
zij opgewacht door de enthousiaste, 
in oosterse kleding gehuld, kamp-
leiding onder leiding van trainster 
Wendy.  Met een heel team had zij dit 
geweldige kamp in korte tijd georga-
niseerd. Na een warm welkom en 
het naar huis sturen van de ouders 
was het tijd voor actie! In het eerste 
spel  moesten de groepjes verschil-
lende dingen uitbeelden voor een ju-
ry en werden terloops de kampre-
gels uitgelegd. Na het spel konden 
de gymnasten zich mooi maken voor 
de disco of warm aankleden voor de 
spooktocht. Toen het donker was ge-

worden kon het eerste groepje van 
start. Het was een zeer enge spook-
tocht in een donker bos en er werd 
dan ook hard gegild. Daarna was het 
bedtijd, maar uiteraard werd er nog 
tot in de kleine uurtjes nagepraat en 
gelachen. De volgende dag was het 
weer vroeg dag en werd begonnen 
met een pittige ochtendgymnastiek 
door Ouefa. Er werd een opblaas-
stormbaan gebracht voor de tien-
kamp en hier werd dan ook de he-
le dag gebruik van gemaakt. 

Groep
In het bos werden nu op klaarlich-
te dag gezellige groepsspellen ge-
speeld. Omdat het mooi weer was, 
werd er ook flink gebruik gemaakt 
van de buikschuifbaan. Omdat dit de 
tweede en laatste avond was, moest 
er natuurlijk ook een bonte avond 
georganiseerd worden. De gymnas-
ten hadden tussen de spellen door, 
de tijd gehad om wat voor te be-

reiden en daar zijn hele leuke stuk-
jes uitgekomen. De winnaars  kre-
gen een lekkere zak snoep. Toen 
het donker was, was het tijd voor de 
dropping met moordspel. En wat kan 
er een boel “mis” gaan op 1,5km af-
stand! Gelukkig was iedereen voor 
1:00 weer in het kamphuis terug. 
Na wederom een korte nacht, was 
het tijd om de boel bij elkaar te pak-
ken. Er werd nog een laatste spel ge-
speeld met hulp van de “ophaal-ou-
ders”, waarbij zo goedkoop mogelijk 
gewinkeld moest worden. De pan-
nenkoeken werden meegenomen 
door de andere ouders en het kamp 
werd afgesloten met een gezel-
lig pannenkoekenfeest!!! Zeer moe 
maar voldaan gingen alle gymnas-
ten hun welverdiende zomervakantie 
tegemoed!! Dit was het eerste, maar 
zeker niet het laatste GVM-kamp! De 
gymlessen bij GVM starten weer na 
de zomervakantie op 25 augustus. 
Kijk snel naar het nieuwe lesrooster.

Stijn Melenhorst Kaas en Zo sponsor van TC Qui vive
Uithoorn - Onlangs tekende Stijn 
Melenhorst in bijzijn van Henk de 
Ruiter (penningmeester) en Wij-
nie Schmidt (sponsorzaken) een 
sponsor contract met TC Qui Vi-
ve. Stijn Melenhorst is eigenaar van 
de mooie winkel op het Amstelplein 
Stijn Melenhorst Kaas en Zo Delica-
tessen.

De winkel kenmerkt zich door het 
grote assortiment Hollandse en bui-
tenlandse kazen. Daarnaast maken 
de vers gebrande noten, tapas en 
wijnen het boodschappenlijstje voor 
een gezellige avond compleet.
De contacten met Stijn Melenhorst 

Op de foto van links naar rechts: Joke 
(bistro9), Sebastiaan Hofer(RF), Ti-
mo Kas(RF), Sven Vlasman(RF), Erik 
Verbruggen(RF), Bas Baars(RF), 
Christopher Bocxe(RF), Ad (Bistro9) 
Niet aanwezig op de foto Rick Kruit 
(team RF)

Bistro 9 schenkt geld aan team RaboFrank
Regio - Woensdagavond 9 juli heeft 
het team RaboFrank uit De Kwakel 
een cheque overhandigd gekre-
gen van Ad & Joke van Bistro 9 uit 
de Kwakel Op 30 mei j.l. hebben zij 
de Mont Ventoux per fiets beklom-
men om hiermee geld te in te zame-
len voor de Stichting ALS. Bistro 9 
heeft gedurende de maand mei 9% 
van alle verkochte gerechtjes gere-
serveerd voor dit goede doel. Langs 
deze weg willen Ad & Joke en het 
Team RaboFrank alle gasten bedan-
ken die hieraan ongemerkt hebben 
bijgedragen!

bestonden al langer. Tijdens de 
jaarlijkse sponsor/wijnproefavond 
voorziet Stijn Melenhorst traditio-
neel de aanwezigen van heerlijke 
kazen. Het contact is nu vast gelegd 
in een contract waar beide partij-
en achter staan. TC Qui Vive zal de 
sponsor gelden goed weten te ge-
bruiken bij de organisatie van vele 
evenementen waarbij naast tennis 
ook het hapje en drankje niet weg 
te denken zijn.

Voor meer informatie over Stijn Me-
lenhorst Kaas en Zo, www.kaasen-
zo-stijnmelenhorst.nl en over TC Qui 
Vive www.quivivetennis.nl

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl of
✉	 VERkoopmIjDREcHT@
 mEERboDE.Nl
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