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Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Woonlasten voor huishoudens
in Uithoorn blijven stijgen
Uithoorn - Er is maar weinig kans
dat de woonlasten voor een huishouden ooit een dalende tendens
zullen vormen in plaats van een
steeds stijgende. Ook al is dat jaarlijks maar weinig, toch gaat het over
de komende jaren ‘still going on’. In
haar Kadernota 2017 stelt het college dat wat betreft de rioolheffing en
afvalstoffenheffing wordt uitgegaan
van 100 procent kostendekkend. De
gemeente streeft naar een hoger afvalscheidingspercentage wat een
positief effect heeft op de afvalstoffenheffing. Hoe meer afval (‘grondstof’ noemt men dat in bestuurskringen) er gescheiden wordt opgehaald en afgevoerd, des te gunstiger pakt dat uit voor de verwerkingsprijs en die kan zelfs dalen!
Dat is ook te zien in de begroting
bij de berekening van de woonlasten. Met het ‘goedkoper’ worden
van dit item wordt de toch wel weer
forse stijging van de OZB enigszins
gecompenseerd. In het coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat
terughoudend wordt omgegaan met

het verhogen van de OZB (bij vrijwel alle gemeenten in ons land dé
belangrijkste melkkoe om de begroting (snel) sluitend te maken). In deze gemeente is de afspraak dat het
inflatiepercentage, dat momenteel
nagenoeg 0,0 procent is (gebaseerd
op de consumentenprijsindex CPI)
als maximumpercentage geldt om
die jaarlijks te laten stijgen! “Afwijking hiervan is slechts mogelijk als
door de financiële situatie primaire
gemeentelijke voorzieningen in direct gevaar komen”, zo laat het college in de kadernota weten.
Hoezo terughoudend?
Dan is het in de eerste plaats toch
niet uit te leggen dat het college
voor 2017 de OZB met 5 procent
plust, in 2018 en 2019 komt dat uit
op + 4 procent en pas in 2020 pas
wordt 0 procent aangehouden. Dat
is toch niet ‘terughoudend’ te noemen. In de tweede plaats zou deze
verhoging erop kunnen duiden dat
de primaire gemeentelijke voorzieningen inderdaad gevaar lopen dat

die niet of veel minder kunnen worden uitgevoerd (onderhoud openbaar groen!). Nu vallen deze percentages wel weer mee in de eindcijfers
waarin de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn verrekend. Wij zullen u niet vermoeien met allerlei getallen maar onder streep stijgen de
woonlasten voor 2016 met ‘slechts’
2,1 procent, in 2017 met 2,4 procent,
in 2018 en 2019 met 2,7 procent. In
verhouding een lichte stijging, maar
toch…VVD Uithoorn/De Kwakel en
het CDA willen de OZB verhoging in
die mate niet. Dat lieten zij tijdens
hun algemene beschouwingen over
de plannen van het college weten.
De VVD is er niet blij mee maar kon
zich uiteindelijk wel vinden in de kadernota. Het CDA kon niet instemmen met dit gegeven en stelde dat
de stijging ook niet past binnen de
afspraken in het coalitieakkoord.
Bij de volgende behandeling van
de begroting dit najaar zal er nader
over worden gedebatteerd. De andere partijen lieten over dit onderwerp niets los.

Sloop Straatsburgflat wordt vervolgd
Uithoorn - De sloop van de Straatsburgflat in de Europarei gaat weer
verder. De stillegging van de Arbeidsinspectie is opgeheven. Het
veertien dagen geleden aangetroffen asbest is verwijderd en het onderzoek op de bouwplaats heeft
aangetoond dat er geen asbesthoudend materiaal meer aanwezig is. In
week 29 werden de omwonenden
door de gemeente en Eigen Haard
geïnformeerd dat er in hun woon-

omgeving geen asbest is aangetroffen. Het sloopbedrijf is op 27 juli weer gestart met het afbreken van
het laatste deel van de flat en het
afvoeren van het puin. De verwachting is dat dit tot eind september(!)
gaat duren.
Door het uitlopen van de werkzaamheden, blijft de Arthur van Schendellaan tot uiterlijk 6 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer.
De omleiding voor het verkeer loopt

via de Wiegerbruinlaan. Met borden
wordt de omleiding voor het verkeer
aangegeven. De buslijnen van Connexxion over de Arthur van Schendellaan worden tijdelijk aangepast.
De lijndiensten rijden via de Wiegerbruinlaan en Zijdelweg. Op het traject Achterberglaan - Wiegerbruinlaan en Zijdelweg zet Connexxion
op gezette tijden een pendelbus in.
Voor meer informatie hierover zie:
www.connexxion.nl.

Lisette van Bemmel wint
racefiets voor haar man
Uithoorn - Lisette van Bemmel uit
De Hoef is superblij met de prachtige racefiets die zij samen met
haar man Nick donderdag 28 juli bij AH Jos van den Berg uit handen van teamleider Ronald Stokking en Driekus van Rijn in ontvangst mocht nemen. Zij was als
prijswinnaar uit de bus gekomen
naar aanleiding van de speciale
actie die AH Jos van den Berg samen met Van Rijn Fietsen in Vrouwenakker vorige maand had georganiseerd in de Tour de France
special in deze krant. De racefiets, een echte Caad8 Tiagra van
het merk Cannondale ter waarde van duizend euro, was als prijs
verbonden aan een actie waaraan alle klanten van de super konden deelnemen. Die dienden naast
hun gewone boodschappen minimaal twee met een sticker aangegeven geselecteerde producten te
kopen. De kassabon, voorzien van
naam en adres, kon men in een
speciale inleverbox deponeren. De
actie liep van 27 juni tot en met
24 juli. De trekking van de winnaar vond op 25 juli plaats en Lisette heeft kennelijk veel engeltjes
als aanbidders want zij is de gelukkige winnares geworden. “Aan
de actie hebben heel veel van onze klanten meegedaan. Er waren
honderden kassabonnen. Dan heb
je echt veel geluk als iemand jouw
naam daaruit vist,” laat Ronald weten die de actie onder zijn hoede
had en de racefiets aan de glunderende prijswinnares overdroeg.
Lisette van Bemmel gaat door de
week vaak naar Albert Heijn in
Mijdrecht, maar in het weekend
meestal naar AH Jos van den Berg
op het Amstelplein. Daar deed zij
mee aan de actie.
“Jij krijgt hem”…
“Ik volg de Tour de France niet
zo, maar vind het wel interessant.
Mijn man Nick (48) fietst graag,
maar op een oud beestje. Hij is
daar vanaf gestapt en ging hardlo-

pen. Een nieuwe fiets is duur. Toen
ik de actie zag in de Nieuwe Meerbode zei ik tegen hem: ik ga mee
doen en als ik de fiets win krijg jij
hem,” vertelt Lisette met een brede lach op het gezicht. En dus heb
ik mijn kassabonnetjes in de winkel ook in de box gedaan. Nick
vult aan: “Alsof het zo moest zijn!
Ik zei onlangs nog tegen haar dat
ik wil stoppen met hardlopen. Ik
krijg last van mijn knieën en ben
voornemens toch maar weer op de
snelle fiets te stappen. Die oude
ga ik wel wat opknappen. Tot mijn
niet geringe verbazing en blijdschap blijkt Lisette nu winnaar te
zijn van een nieuwe fiets. Ongelofelijk wat een geluk!”
Lisette zegt graag recreatief te
fietsen, maar doet dat op een ‘gewone’ fiets. Verder sport ze bij
de sportschool en ze houdt van
zwemmen. Als ze samen willen fietsen, zal Nick zijn racefiets
daarvoor even aan de kant moeten
zetten en op een gewone ‘kruipen’.
Nick kon zijn racefiets nog niet direct meenemen, want die moet bij
Van Rijn nog op zijn postuur worden afgesteld. Verder krijgt Nick
nog wat extra accessoires bij zijn
fiets. Al met al dus een schitterende prijs! Geen wonder dat Nick de
koning te rijk is, in de eerste plaats
met zijn Lisette, maar ook met de
nieuwe fiets! Gezien hun sportieve aspiraties komt de fiets in goede handen. Gefeliciteerd!
Van Rijn Fietsen had zelf ook nog
een actie aan de Tour de France
special vastgeknoopt. Tijdens de
actie in juli ontving iedere klant die
bij Van Rijn een nieuwe fiets kocht,
een gratis Tour de France verrassingspakket dat speciaal door AH
Jos van den Berg was samengesteld. Het was weer een mooie samenwerking die tot vrolijke gezichten en de nodige verwachtingen heeft geleid. Mede namens
alle deelnemers aan deze acties
en de prijswinnaar heel veel dank.
Graag volgend jaar weer!

V.l.n.r. Ronald Stokking, Lisette en Nick van Bemmel, Driekus van Rijn.
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Wethouder Goldhoorn feliciteert mevrouw Berkelaar met haar prestatie

Wethouder zet Vinkeveense in
Catsman zonnetje na vijftigste vierdaagse
Autoschade Service
Catsman Uithoorn

De enige echte
voor uw auto

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
0297-513070

Geen krant?

0297-581698

De Ronde Venen - Mevrouw Berkelaar uit Vinkeveen heeft vorige
week een huzarenstuk volbracht.
De 78-jarige voltooide vrijdag 22 juli voor de 50ste keer de Nijmeegse
Vierdaagse.
Voldoende reden voor het college van Burgemeester en Wethouders haar in het zonnetje te zetten.
Dinsdag 26 juli ging wethouder Anco Goldhoorn bij haar langs om haar
te feliciteren met het bereiken van
deze mijlpaal en haar een bos bloemen te overhandigen. Plonia Ber-

kelaar liep de Vierdaagse in Nijmegen voor het eerst in 1965. Sindsdien heeft ze elk jaar - met uitzondering van 2006, de tocht werd toen
afgelast - de wandelvierdaagse volbracht. Dit jaar werd ze onderweg
wel een beetje bevangen door twijfels of ze de eindstreep zou halen,
haar gezondheid is niet meer optimaal. Maar met de steun van omstanders en medewandelaars is
het weer gelukt. Haar geheim? Ze
noemt zelf haar schoeisel: yakleren schoenen en zelfgebreide wol-

len sokken. “Sinds ik dit draag heb
ik geen last meer van blaren”. Wethouder Anco Goldhoorn bracht
dinsdagmiddag 26 juli de hartelijke felicitaties over van het college
voor het bereiken van deze mijlpaal.
“Ik heb veel ontzag en respect voor
mevrouw Berkelaar. Ze is een echte
volhouder en een doorzetter.” Mevrouw Berkelaar loopt, zover haar
gezondheid het toelaat, ook veel in
De Ronde Venen. Een van haar favoriete wandelroutes gaat over de
spoordijk in Vinkeveen.

Jeugdige winkeldieven
Uithoorn - Vorige week heeft de
politie drie jonge winkeldieven aangehouden in een winkel aan de
Prinses Irenelaan. De drie meisjes van 7, 8 en 9 jaar hadden snoep,
chips en blikjes drinken gestolen.

Ze zijn meegenomen naar het bureau en de ouders zijn erbij gehaald.
De jonge winkeldieven hebben een
pittig gesprek met hun ouders moeten voeren en ze hebben een winkelverbod gekregen.
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DE RONDE VENEN
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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

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

UITHOORN
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Apotheek
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 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 UithoornAalsmeer, 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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
oplAgE: 15.800
EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
oplAgE: 14.900
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie: Nel van der Pol
correspondent: André Veenstra

psychologische
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Weekagenda Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209, www.vita-amstelland.nl

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van een warme maaltijd. De warme maaltijd wordt verzorgt door ’t Oventje en
vindt plaats in de Bilderdijkhof. Elke week hebben we een andere menukaart. Als u last heeft van een allergie laat dit ons van te voren weten en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen 5,per maaltijd. Tijd: 12.00 uur tot 13.00 uur.

Uitreiking Fairtrade titel
aan Ontmoetingskerk
Wilnis - De morgendienst in de Ontmoetingskerk was geheel gericht op
fairtrade, eerlijk delen en rechtvaardigheid. Door voorbeelden uit Indonesië liet dominee Gerda Jongsma tijdens de dienst iedereen al nadenken over wat eerlijke handel inhoudt. Fairtrade is niet eenvoudig
af te bakenen, zo bleek uit de voorbeelden. Maar we kunnen wel oog,
oor en hart hebben voor de medemens. Daarom heeft de gemeenschap van de Ontmoetingskerk besloten fairtrade te worden.
Na de dienst werd het bord FAIRTRADE KERK overhandigd aan de
kerkrentmeester Annelies van Ankeren. Ria Waal van de stuurgroep
millenniumgemeente wees erop dat
van de millenniumdoelen Fairtrade

wel de meest afgebakende en haalbare is. Sinds 2013, toen De Ronde Venen Fairtrade Gemeente werd,
zijn er steeds meer bedrijven en organisaties fairtrade geworden. De
stuurgroepleden worden daar blij
van en het motiveert hen om door te
gaan. Het belang dat de gemeente
aan fairtrade hecht werd benadrukt
door de aanwezigheid van wethouder Anco Goldhorn.
Na afloop van de feestelijke overhandiging was er heerlijke fairtrade
koffie met fairtrade koek.
In de Ontmoetingskerk worden vanaf nu uitsluitend fairtrade producten gebruikt, ook door andere gebruikers van de zalen in bijgebouw
De Schakel. Het bord FAIRTRADE
KERK komt dan ook daar te hangen.

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

2011 DE OKER, …TOEN
Een beeld van 5 jaar geleden, het tuinland van Co Vlasman (Czn) met
daarop de oude bloemenschuur en het oude ketelhuis. Kort hierna
werd het ketelhuis gesloopt. Tijdens de Tour de France werd het ketelhuis sinds jaar en dag ingericht en versierd tot het vertrouwde “Tour
Home”. Hier speelde men vol overgave drie weken lang het Tour De
Kwakelspel. Daarbij worden gezamenlijk de touretappes gevolgd en
probeert men de eerste 10 renners van elke etappe te voorspellen. En
dat is altijd een vermakelijk spektakel voor de deelnemers. Voor het
Tour Home is een nieuwe locatie gevonden: 20 meter verderop, op het
erf van broer Ton Vlasman (Czn) en zo bleef dit Kwakels erfgoed bewaard.

2016 DE OKER, … NU
Na de sloop van alle opstallen in september 2011, werd op deze plek
de laatste paal geslagen op 2 december 2011. Als gevolg van de crisis heeft de bouw een tijdje stil gelegen, waarna het is afgebouwd door
HSB Bouw uit Volendam. De moderne wijk is in 2016 helemaal opgeleverd en volledig bewoond. Dit stuk grond werd vroeger al De Oker
genoemd, maar dat was in vergetelheid geraakt. De aanwezigheid van
ijzeroxide geeft een rood- tot geelbruine kleuring aan de veengrond.
De naam ‘Oker’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Ochros’ wat geelachtig betekent. De naam De Oker voor deze wijk werd aangedragen
door onze stichting bij de toenmalige projectontwikkelaar Phanos. Zo
blijft de oude naam De Oker uit 1859 bestaan voor in de toekomst,
Toen & Nu.

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)

Rode Kruis vakantieweek

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

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Aflevering 41

Levend ganzenbord
Altijd al eens willen meedoen?? Dit is het moment!!
Donderdag 4 augustus van 10.00 uur – 11.30 uur, in de grote zaal.
Kosten: 0,50 per persoon.

De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Toen & Nu…

Huiskamergroep
Deze groep ouderen ontmoeten elkaar iedere woensdag van 10.00 –
13.00 uur in de Bilderdijkhof. U bent van harte welkom! Gezamenlijke
koffie drinken, spelletjes doen en van een lunch genieten zijn vaste
onderdelen van het programma. Kosten van deze ochtend 5,-.

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

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

De Kwakel

Open Dag Tuin
Bram de Groote
Uithoorn - Zondag 7 augustus a.s.
is de Tuin Bram de Groote van 13-16
uur weer open voor belangstellenden. Dank zij het mooie weer veel
bloeiende borders en volop rijpend
fruit in de boomgaard. De Open Dag
van de Tuin Bram de Groote staat dit
keer in het teken van vertellingen.
Elza Vis heeft een rijke ervaring als
verhalenverteller (www.binnenstebuitenverhalen.nl). Zij zal ook dit
jaar onder de trompetboom weer
nieuwe natuurverhalen vertellen. De

Regio - Na een geslaagde vakantieweek vorig jaar, heeft het Rode
Kruis afdeling Uithoorn / De Kwakel
dit jaar weer een vakantieweek georganiseerd. Begin juli zijn 31 gasten en 13 vrijwilligers op stap gegaan voor een geweldig week weg,
voor de tweede keer in het Brinkhotel Zuidlaren in Drenthe. Het hotel
is geheel gerenoveerd en dat maakte het verblijf bijzonder aangenaam.
In het programma waren gezamenlijk activiteiten gepland , waaraan de
hele groep enthousiast heeft meegedaan, maar er was ook ruimte
gelaten voor individueel te ondernemen activiteiten. Tot al die activiteiten behoorden, onder andere, een

boottocht in Groningen, winkelen
in Assen – en Zuidlaren! – zwemmen, wandelen, dans- en spelletjes
avonden, afgesloten met een “bonte avond” uitgevoerd door de vrijwilligers. Ook hebben we op donderdag de verjaardag gevierd van een
van onze gasten, mw K de Grootvan Saaze. Met andere woorden iedereen heeft een heel gezellige tijd
gehad. Dus al met al weer een zeer
geslaagde vakantieweek, en nu al
gaan er stemmen op om volgend
jaar zeker weer mee te gaan! (Overigens naar een andere bestemming.)
Met heel veel dank aan alle vrijwilligers, die deze week mogelijk maakten.

verhalen zijn gepland om half twee
en half drie. Er zijn beperkte mogelijkheden voor een zitplaats. Wie zeker wil zijn van een zitplaats, kan het
beste een eigen klapstoeltje meenemen.
De tuin ligt op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn. U
kunt nu naar binnen via de zij-ingang tegenover de werkschuur aan
de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De
toegang is gratis.

Vrienden van de Antoniuskerk
organiseert de zomerbarbecue
De Hoef - De stichting “Vrienden
Antoniuskerk De Hoef” organiseert
op 21 augustus a.s. alweer voor de
10e keer de Jaarlijkse barbecue op
het kerkplein voor de kerk.
Aangezien het vorig jaar een groot
succes was, zal ook dit jaar weer jeu
de boules worden gespeeld. Hierbij kan men een beker winnen als
beste jeu de boules speler/speelster
van de Hoef. Natuurlijk kunt u ook
weer sjoelen op de grote sjoelbak.
Deze gezellige middag begint om
14.30 uur en rond 16.00 uur zal op
het kerkplein de barbecue worden aangestoken. Voor deze barbecue kunnen mensen buiten de
Hoef zich opgeven bij Tiny Röling
0297-593292, Gerda van Blokland
0297-593253 of Henny Kandelaar

0297-593532. De kosten voor deze BBQ zijn 25 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis en 10 euro voor kinderen van 12
tot 16 jaar. Ook zijn er verschillende kinderattracties aanwezig zoals een springkussen, skippyballen
en een sjoelbak met leuke prijsjes.
Het bankrekeningnummer van de
stichting vrienden Antoniuskerk is:
NL36RABO0102241384. Wij hopen
dat er op deze middag veel mensen zullen komen om elkaar weer
eens gezellig te ontmoeten en daardoor ook een bijdrage leveren voor
het behoud van onze kerk. Laat blijken een vriend te zijn van de Antoniuskerk en kom deze middag naar
de barbecue, iedereen is van harte
welkom.

Inbraak woning
Uithoorn - Vorige week is er een
inbraak geweest in een woning aan
de Admiraal de Ruyterlaan.
De buren vonden het verdacht dat
het keukenraam openstond terwijl
de bewoners even niet thuis waren. De woning is onderzocht door
de politie en het is niet duidelijk wat

er weg is. Een paar dagen voor de
inbraak hadden diverse buurtbewoners drie mensen met een capuchons op zien lopen.
De politie is op zoek naar getuigen.
Getuigen worden verzocht contact
op te nemen met de politie via 09008844.
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OOK AALSMEER

GAAT DOORGAAND VERKEER WEREN!
Uithoorn/Aalsmeer - Waar in Uithoorn al
meer dan twee jaar lang commotie is over
het weren van doorgaand verkeer over de
Prinses Irenebrug vice versa door het (oude) centrum, heeft nu ook Aalsmeer al vergaande plannen klaarliggen om door haar
centrum het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te weren. Net zoals Uithoorn zegt men
om de leefbaarheid voor de inwoners te verbeteren. Bovendien wil men ook hier ook de
beide helften van Aalsmeer met elkaar ‘verbinden’ door nieuwe bebouwing en integratie van bestaande bebouwing. De gemeente
De Ronde Venen zal hier net zomin blij mee
zijn gezien haar aversie tegen dezelfde plannen van buurgemeente Uithoorn… Maar zal
er weinig tegen kunnen doen.
Na een omvangrijke maatschappelijke en bestuurlijke discussie, heeft de gemeenteraad
van Aalsmeer in 2013 het wensbeeld voor
de herinrichting van complete Burgemeester Kasteleinweg vastgesteld. Dit wensbeeld
is bedoeld als houvast voor het opstellen van
een ontwerp. Het wensbeeld spreekt van ‘een
laan begeleidt door een vrijliggende busbaan,
waarin ruimte is voor bomen en een groene
berm’. De plannen zijn om op sommige plekken aan de zijkant van de busbaan een fietspad aan te leggen en op andere plekken een
ventweg. Er komen drie bushaltes: nabij de
Van Cleeffkade, nabij de Ophelialaan en nabij
de Zwarteweg (nieuw busstation). Donderdag
7 juli jl. gaf de gemeenteraad van Aalsmeer
groen licht voor de uitvoeringsfase die in detail nog verder moet worden uitgewerkt, mede
in het kader van het participatietraject. Gezien
de omvang van het project zal het wel even
duren voor het helemaal gerealiseerd is. Maar
dat terzijde.
Medio 2017 van start
Het doorgaande verkeer moet zijn weg zoveel mogelijk vervolgen over de N201, want
daarvoor is die weg destijds ook gepland en
aangelegd. Aalsmeer gaat daarvoor ook op
de grens van de gemeente Uithoorn maatregelen nemen om dat te realiseren. Wanneer
is nog niet helemaal bekend. De aanbesteding vindt volgens de huidige planning begin 2017 plaats. In Aalsmeer wordt verwacht
dat de werkzaamheden medio 2017 van start
kunnen gaan. Of die meteen beginnen bij de
kruising met de Legmeerdijk is nog niet bekend. De bedoeling is dat voornamelijk de hele Burgemeester Kasteleinweg – het verlengde van de Koningin Máximalaan – wordt aangepast en opnieuw zal worden ingericht. Dat
is het weggedeelte tussen de kruising met de
N231 en de Aalsmeerderbrug. Het wordt niet
meer een weg voor doorgaand verkeer, maar
uitsluitend voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer met een 50 km en 30 km wegconstructie met in het midden een centrale vrijliggende busbaan. Ook de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart wordt aangepast.
Zoals de eerste plannen er nu uitzien worden de kruisingen met verkeerslichten vervangen door (5) rotondes. Zelfs is er sprake
van dat misschien het Baanvakviaduct over de
weg gaat verdwijnen. Als medio volgend jaar
een begin wordt gemaakt met de uitvoering
van de plannen, loopt Aalsmeer al voor op Uithoorn. Het kruispunt van de Koningin Máximalaan met de Legmeerdijk (N231) en de
aansluitingen is voor Uithoorn de locatie waar
in samenwerking met de gemeente Aalsmeer
en de Provincie Noord-Holland het wegennet met de naastliggende busbaan zal worden
aangepast. Hoewel de aanbesteding pas begin 2017 plaatsvindt, onderzoekt de Provincie
de komende tijd welke voorbereidende werkzaamheden er reeds eerder uitgevoerd kunnen worden. Daarbij wordt gedacht aan het
verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van voorbelasting.
Uithoorn op de hoogte
Dat het college en de gemeenteraad van Uithoorn reeds op de hoogte zijn van deze plan-

nen die toch al binnen afzienbare termijn in
uitvoering gaan, blijkt uit de Kadernota 2017.
Behalve dat de gemeente Aalsmeer heeft besloten om de Burgemeester Kasteleinweg te
gaan herinrichten wil de Provincie Noord-Holland de gelegenheid aangrijpen om een hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding verder
gestalte te geven door middel van een (aangepaste) busbaan tussen Uithoorn en het te
realiseren knooppunt Schiphol-Zuid over het
tracé van de Burgemeester Kasteleinweg in
Aalsmeer. Langs dit tracé wil de Provincie tevens een ‘snelfietsroute’ realiseren om de
fietsbereikbaarheid te vergroten en de fietsveiligheid te verbeteren. Beide verbeteringen
zijn ook voor Uithoorn en De Kwakel van belang. De plannen overlappen voor een klein
deel de bestaande eenrichtingsbusbaan en
het fietspad langs de Koningin Máximalaan
in Uithoorn. Vanaf de Poelweg tot aan de gemeentegrens met het kruispunt van de Legmeerdijk zal de busbaan in twee richtingen
worden aangelegd. De fietsoversteek bij de
kruising van de Legmeerdijk zal als een tunnel onder de weg door worden uitgevoerd. Het
bestaande fietspad langs de Máximalaan zal
daartoe moeten worden verlegd. Alle partijen
in dit uitvoeringsplan dragen hier financieel
aan bij. De Uithoornse bijdrage is geraamd op
200.000 euro. De verwachting is dat dit geld in
2019 beschikbaar moet zijn, hetgeen erop zou
kunnen duiden dat het plan dan pas zal worden uitgevoerd.
Drukkere N201
De plannen die Aalsmeer heeft en te zijner
tijd ten uitvoer gaat brengen zijn ook van wezenlijk belang voor inwoners van Uithoorn,
De Kwakel en zelfs voor die in De Ronde Venen. Vooral voor diegenen die via de Koningin
Máximalaan (de voormalige N196) altijd gewend zijn naar Aalsmeer en richting Hoofddorp/Haarlem en terug te rijden. Mettertijd is
dat nauwelijks of niet meer mogelijk, behalve
als men bestemmingsverkeer is. Ook al betreft
het voornamelijk een project van Aalsmeer
hebben wij er in dit artikel toch wat uitgebreider dan normaal aandacht aan besteed.
Achterliggende gedachte van het bestuur in
Aalsmeer (maar ook dat van Uithoorn) is dat
alle (doorgaande) verkeer over de nieuwe
N201 moet gaan rijden. Maar dat houdt wel
in dat het daar een stuk drukker gaat worden. Ook al als er uitbreiding van industrie (en
Greenport) plaatsvindt aan de noordkant van
deze provinciale weg. Nu heeft Aalsmeer het
geluk dat de weg daar bestaat uit 2 x 2 rijstroken om het verkeer te verwerken (richting
A4, A5 en A9). Maar achter de Europarei in
Uithoorn gaat dat over in een tweebaansweg
richting het Amstel aquaduct en De Ronde Venen. Daar staat het in de spits dagelijks nu al
vast richting Mijdrecht en de A2. Anders gezegd: het lijkt erop dat de weg daar niet op berekend is. Voordeel voor Uithoorn is weer dat
de huidige verkeerstroom die zich nu nog door
Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg
en de Máximalaan in de richting van Uithoorn
beweegt, goeddeels zal opdrogen. Daar spint
het oude centrum van Uithoorn dan baat bij,
zoals het college dat graag ziet. Dit sluit tevens
mooi aan bij de wens om doorgaand verkeer
vanaf de andere kant via de Irenebrug ook te
weren. Maar dit zal allemaal nog wel even duren. De vraag rijst: is Aalsmeer sneller met de
uitvoering van de plannen dan Uithoorn?...
Er doemt wel een probleem op: als de Waterwolftunnel of het Amstel aquaduct om welke
reden dan ook afgesloten of buiten gebruik
is, welke omleiding wordt het verkeer op de
N201 dan voorgeschoteld? Via Aalsmeer gaat
niet en ook Uithoorn is dan een obstakel. Omrijden vice versa via de A4 en A9 plus de A2?
Of binnendoor via Leimuiden, Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker of De Hoef? Toeristische
route! Omdat de plannen nog in een beginstadium verkeren en er te zijner tijd met de voortgang ongetwijfeld weer nieuws te melden valt,
zal dit artikel later wel weer een vervolg krijgen. Wij houden u op de hoogte!

Enkelvoudige busbaan vanaf de Poelweg
naar Aalsmeer wordt tweebaans

Fietspad langs Koningin Máximalaan wordt
mettertijd verlegd

Snelfietsroute Uithoorn-Aalsmeer v.v. wordt bij de
kruising met de Legmeerdijk ondertunneld

Na de kruising met de Legmeerdijk wordt de Burg.
Kasteleinweg ingericht voor bestemmings- en
langzaam verkeer met een vrijliggende busbaan in
het midden

Kruisingen met verkeerslichten worden
omgebouwd naar rotondes

Bij de herinrichting van de Burg. Kasteleinweg rijst de
vraag of het Baanvak viaduct nog wel past in de plannen

Nu nog een doorgaande weg dwars door Aalsmeer.
Maar dat gaat veranderen

Ook de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart maakt
onderdeel uit van de herinrichtingsplannen
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Samenwerking DUO+
loopt nog niet op rolletjes
Uithoorn - Sinds 1 januari dit jaar
is de ambtelijke uitvoeringsorganisatie DUO+ daadwerkelijk van start
gegaan. Ter informatie: DUO+ staat
voor een ambtelijke samenwerking
tussen de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. De bedoeling was dat ook de gemeente De
Ronde Venen aan dit samenwerkingsverband zou deelnemen, maar
de gemeenteraad blies dat onder
meer vanwege de (te) hoge kosten
in november 2014 af. Doel van het
samenwerkingsverband is versterking van de bestuurskracht. Het Rijk
hevelt steeds meer taken over naar
de gemeenten die dat soms niet
kunnen ‘mannen’ omdat de ambtelijke organisatie te klein is en/of dat
er onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. De drie gemeenten samen kunnen meer expertise inbrengen op de verschillende deelgebieden dan elk afzonderlijk. Ook kan er hoger gekwalificeerd personeel in dienst worden
genomen omdat de bredere organisatie dat toestaat. In het samenwerkingsverband brengt men veel
personeels- en bedrijfstaken alsook ICT-gebruik onder in een nieuwe (overkoepelende) uitvoeringsorganisatie (DUO+).
Uithoorn en Ouder-Amstel willen
daarnaast in dat licht gezien onder
meer het beheer van de buitenruimte (buurt), de individuele dienstverlening aan de inwoners, taken in het
sociaal domein, vergunningverlening en toezicht en handhaven gezamenlijk uitvoeren. De gemeenteraden van de drie gemeenten blijven
wel ‘toezicht’ houden op het reilen
en zeilen van de uitvoeringsorganisatie. De beoogde samenwerking
vertaalt zich naar drie te realiseren
hoofddoelen, t.w. kostenreductie
nastreven, kwaliteit in bestuur realiseren en kwetsbaarheden verminderen (zwakke plekken aanpakken
in systemen). Samen worden ze wel
de 3 K’s genoemd – niet te verwisselen met K3!

een heel karwei is. Behalve het streven naar voordelen kunnen er gaandeweg ook nadelen opdoemen. Volgens het college is men onder meer
tegen een aantal beperkingen van
eerder gemaakte keuzes aangelopen. Die worden nu heroverwogen
wat zich zal vertalen in de begroting 2017-2020 van DUO+. (Dat is
dus een andere begroting dan die
van de gemeente zelf). In een bericht aan de raad geeft de gemeente op 30 juni al een ‘winstwaarschuwing’ af. Daarin wordt aangegeven
dat in de aanloop naar de programmabegroting van 2017 het mogelijk kan zijn dat ‘de lasten niet meer
passen binnen het kader’ en er aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn. Anders gezegd, dat een en ander duurder zal gaan uitvallen voor
de gemeente. Alle kans dat er komende tijd dus even moet worden
‘bijgepind’…In de Kadernota 2017
geeft het college ook al aan dat de
(financiële) risico’s bij DUO+ aanzienlijk zijn en dat het gladjes laten
verlopen de interne bedrijfsprocessen veel inzet vergt.
Daar komt bij dat niet alle medewerkers zowel bij DUO+ als de gemeente zelf blij zijn met de huidige
gang van zaken. Dat blijkt uit sommige gesprekken met ambtenaren.
Er moet vaker en langer worden gereisd (tussen de gemeenten); er is
om uiteenlopende redenen minder
plezier in het werk; men lijdt onder
een hoge werkdruk, het lijkt of Uithoorn een ondergeschoven kindje wordt bij de uitvoering van beleid en projecten; er worden mensen op vitale plakken gemist en er
is onzekerheid over de toekomst of
zijn of haar baan wel behouden blijft
en dergelijke. Dat laatste ligt ten
grondslag aan de ervaring dat een
dergelijk omvangrijk samenwerkingsverband op termijn vrijwel altijd leidt tot een gemeentelijke herindeling. Daarbij doet de naam Amstelland-Meerlanden in de wandelgangen al veelvuldig de ronde.

Winstwaarschuwing
Volgens de informatie in de Kadernota 2017 zijn er sinds 1 januari dit
jaar 269 medewerkers formeel in
dienst van DUO+. Een en ander kan
oplopen naar bijna 400 ambtenaren in de (nabije) toekomst, die voor
het merendeel afkomstig zijn uit de
deelnemende gemeenten.
De ambtenaren werken vanuit de
drie gemeentehuizen samen aan
dienstverlening op de terreinen van
beheer, beleidsuitvoering en bedrijfsvoering. Het zal u niet verbazen
dat het optuigen en in werking zetten van een dergelijke organisatie

Kritische punten
Tijdens de Algemene beschouwingen op 30 juni kwam bij een aantal
politieke partijen de voortgang van
DUO+ ter sprake. Waar een meerderheid van de raad vorig jaar overigens zelf mee heeft ingestemd om
de uitvoeringsorganisatie op te tuigen, blijven er toch zorgen over de
voortgang en vooral wanneer de samenwerking een keer wat zal opleveren voor Uithoorn.
Er waren de nodige kritische punten. De VVD verwacht dat het allemaal wel goed komt, maar voorziet
wel dat de kosten zullen stijgen. Vol-

gens Gemeente Belangen moeten
de genoemde heroverwegingen van
de beperkingen hoe dan ook gebaseerd blijven op kostenreductie en
verbetering van de efficiency. Anders heeft het geen zin. DUS! stelt
dat er door de gemeente veel is geinvesteerd in de opzet van DUO+ en
hoopt dat de 3 K’s wel overeind blijven. De partij maakt zich echter grote zorgen over het hoge ziekteverzuim, de hoge werkdruk, onderbezetting en ook de (dure) ICT die nog
niet op orde is. Ons Uithoorn trekt
dezelfde conclusies en merkt op dat
tevens vaak externe inhuur nodig is
en dat de organisatie meer geld opslokt. Men noemt DUO+ een zorgpunt en een risico. Bij het CDA overheerst het gevoel dat de inzet voor
DUO+ ten koste gaat van de ambities voor Uithoorn. Men hoopt dat
de voortgang kan plaatsvinden zonder extra inzet van financiële middelen en met een lager ziekteverzuim. Groen Uithoorn is van meet af
aan tegen de opzet van DUO+ geweest. Men pleitte destijds voor een
samenwerking met Amstelveen omdat die al panklare systemen in uitvoering had. ‘DUO+ zou ons sterker
maken, maar het maakt ons alleen
maar armer.
Binnenkort krijgen we het verzoek
om structureel meerjarig ‘even bij te
storten’. Dit zit nog niet verwerkt in
het meerjarenbeleid en zal tot een
nog slechter financieel resultaat
voor de gemeente leiden,’ aldus laat
de partij weten. Die stelt verder voor
om de DUO+ businesscase van
destijds te herijken met de inhoudelijke en financiële inzichten van
nu. Al met al lijkt het erop dat het
bij de uitvoeringsorganisatie van de
drie gemeenten allesbehalve op rolletjes verloopt.
Wat kost het nu?
Uitvoering van DUO+ mag wat kosten. Die worden volgens de begroting voor 2016 geraamd op bijna 23
miljoen euro. De drie deelnemende gemeenten dragen naar rato bij
om dit bedrag op te hoesten. Voor
de gemeente Uithoorn is dat ruim 12
miljoen euro. De beide andere gemeenten nemen de rest van dat bedrag op zich. Diemen 4,4 miljoen en
Ouder-Amstel ruim 6,3 miljoen.
Dat kan straks meer worden! De bedoeling van DUO+ is dat de drie gemeenten in hun samenwerkingsverband op den duur goedkoper
uit zijn met hun bedrijfsvoering, ICT
en dienstverlening. Dit zal naar verwachting in 2019 al een feit moeten
zijn. Maar daar worden nu al vraagtekens bij gezet of dat haalbaar is.
Voorlopig moet er eerst geld bij.

Factuur met verrassing van
Garage Mur
Mijdrecht - Jessica Jannink uit Uithoorn was dit keer de gelukkige die
uit handen van Cees Mur afgelopen
vrijdagmiddag de dinercheque van
75 euro uitgereikt kreeg, te besteden bij Rendez Vous.
De eigenaar van het gelijknamige
garagebedrijf voor auto-onderhoud
en APK aan de Oosterlandweg verloot dit jaar telkens een dergelijke
prijs onder zijn klanten die bij hem
hun auto APK laten keuren en/of
een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Jessica was samen met haar
jongste dochter Mies naar het garagebedrijf gekomen om de cheque in
ontvangst te namen en kreeg daarbij tevens een feestelijk bloemetje.
De familie Jannink is al sinds 2003
klant bij Garage Mur; vanaf 2010
met een Ford Focus stationcar. Die
kreeg voor de vakantie nog even
een goede onderhoudsbeurt en onderging tevens een APK. “Het is dat

Cees Mur mij belde omdat ik niet
reageerde op de factuur waar hij op
had vermeld dat ik winnaar was van
een dinercheque. Ik had alleen naar
het eindbedrag gekeken en het was
mij volledig ontgaan. Het is een leuke geste en we gaan er met ons gezin zeker gebruik van maken,” laat
Jessica weten.
“Wij hebben drie kinderen en die
waren al nieuwsgierig of ze ook
mee mochten. Natuurlijk! Wat ik van
Cees Mur vind? Een vakman eerste klas aan wie je je auto gerust
kunt toevertrouwen voor een onderhoudsbeurt of reparatie. Hij heeft
een technisch goed uitgerust bedrijf, biedt uitstekende service en
hanteert nette prijzen. Cees zorgt er
voor dat we altijd veilig op weg gaan
met de auto. Hij komt erg betrouwbaar over en komt zijn afspraken
stipt na. Daar wil je toch niet weg?
We zijn ooit bij toeval en horen zeg-

gen met onze vorige auto bij hem
terecht gekomen en sindsdien zijn
we klant.” Aldus Jessica. Dat zij als
winnaar dit keer is de bus is gekomen om de prijs in ontvangst te nemen was voor haar een hele verrassing. Met deze leuke actie wil Cees
Mur aan een stukje klantenbinding
doen.
Zijn grootste klantenbestand woont
weliswaar in Twistvlied en Molenland, maar hij heeft ook veel klanten van buiten de regio. Cees waardeert zijn klanten die hun auto, ongeacht welk merk, voor APK, onderhoud en/of reparatie aan hem toevertrouwen.
Om die reden wil hij ook een keer
iets terug doen. De actie loopt nog
door tot eind van dit jaar, zodat nog
enkele klanten de komende tijd verrast kunnen worden met het winnen
van een dinercheque. Kijk dus goed
op uw factuur!

AMSTELPLEIN VIERT

25

BESTAAN

jarig

Van Houten Kappers:
Aveda Hair, Beauty en Spa
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Nagenoeg precies 6 jaar geleden openden John en
Woudelien van Houten hun geheel vernieuwde kapsalon aan de buitenkant van winkelcentrum Amstelplein, pal tegenover het politiebureau aan de Laan
van Meerwijk. Een salon waar zij samen met hun
deskundige medewerksters staan voor het hoogste
niveau in service, toewijding, passie en vakmanschap.
Een kapsalon voor het hele gezin. Vanzelfsprekend
worden alle trends op haargebied gevolgd. Hoewel de
naam ‘kapsalon’ voor de hand ligt, heeft Van Houten
méér te bieden dan alleen maar ‘knippen’. Geen wonder dat men in de afgelopen jaren het klantenbestand
fors zag toenemen. “In de salon bieden wij met louter
biologisch gecertificeerde producten van Aveda op
een relaxte manier een totale verzorging van het haar
en de hoofdhuid aan. Vandaar ook Aveda Salon,” legt
Woudelien uit. “Er zijn 12 stoelen voor haarverzorging;
in een aparte ruimte wordt het haar gewassen en kan
men een heerlijke hoofdmassage ondergaan. Maar er
is ook een plaats voor make-up en Spa-behandelingen die gegeven worden door onze beautytherapist.
Zij werkt met Aveda producten voor skin en body en
geeft prachtige ayurvedische behandelingen.”
Woudelien is bijzonder trots dat de kapsalon als een
van de weinigen producten van het merk Aveda mag
voeren. Want als salon moet men voldoen aan bepaal-

de criteria om de producten van dit merk te kunnen
en mogen gebruiken. Van Houten past in dat beeld.
Producten van Aveda zijn duurzaam vervaardigd uit
planten- en bloemenextracten. Zo is 90 procent van
de hoeveelheid essentiële oliën die wordt gebruikt in
Aveda producten, gecertificeerd organisch of biodynamisch. Het merk is wars van petrochemicaliën en
de producten worden met 100 procent windenergie
gemaakt. Ook de verpakkingen worden duurzaam
geproduceerd. Meer over Van Houten Kappers en
Aveda producten leest u uitgebreid op de website:
www.vanhoutenkappers.nl.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Excursie Eetbare planten
Regio - Op zaterdag 6 augustus organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn een excursie Eetbare planten aan de Demmerikse Kade 17
(tegenover kaas/zuivelboerderij van
der Arend) in Vinkeveen.
Samen met IVN Natuurgidsen ga je
op pad en maak je kennis met wilde
eetbare planten. Dat kan van 14.00
- 15.30 of van 16.00 - 17.30 uur. Tijdens de excursie legt de gids je uit
welke planten eetbaar zijn en welke je beter kan laten staan. Luister
naar uitleg over de meest gangbare kruiden. Maar ruik, voel en proef
ze ook! Ga ook thuis zelf aan de slag
met behulp van de folder die je na
afloop krijgt.
De Oude Demmerikse Kade is een
restant van een begrenzing van een
moerasontginningsgebied uit de
Middeleeuwen, ontstaan tussen het
jaar 1000 en 1200. Toen werd deze
moeraswildernis, De Ronde Venen,
voor de mens toegankelijk gemaakt.
Op de kade word je duidelijk dat
je bij het boodschappen doen een
aantal schappen in de supermarkt
of bij de groenteman over kunt
slaan. Want Eetbare planten kom
je ook in de natuur tegen! “Hè, kun
je dat echt eten?”. Dat hoort de IVN
Natuurgids vaak! Ja, je kunt ze eten

en zijn een lekkere, gezonde en
waardevolle aanvulling op de dagelijkse maaltijd.
Tijdens elk seizoen kun je specifieke lekkernijen maken. Welke dat nu
zijn? Hoor het tijdens de excursie
en meld je aan bij contactpersoon
Ellen Aarsman, tel. 0297-288106 of
per e-mail: r.aarsman@telfort.nl. Of
ga naar de website voor meer in-

formatie en maak gebruik van het
speciale aanmeldformulier: https://
afdeling.ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn. Tot dan!
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Aalsmeer - Uithoorn. Maandag 22
augustus gaat de traditionele SpeelMee week in Uithoorn weer van
start. Een waar kinderfeest boordevol beweging, sport, spel en creativiteit dat duurt tot en met vrijdag 26
augustus. De SpeelMee week wordt
dit jaar voor de 44e keer georganiseerd! Het programma is speciaal
voor alle kinderen uit Uithoorn en
omstreken van 5 t/m 12 jaar. De populaire SpeelMee week is elk jaar al
snel volgeboekt. Dat zegt iets over
het programma, de organisatie, de
talloze vrijwilligers en de sponsors
die elke jaar dit gebeuren mogelijk
maken. Na het succes van de sporten cultuuractiviteiten van vorig jaar,
wordt deze trend ook dit jaar voortgezet. De week biedt een afwisselend programma met oude bekende en vooral verrassende nieuwe

REACTIE VAN EEN LEZER

SpeelMee Uithoorn
22 augustus van start
activiteiten. Maandag 22 augustus wordt gestart met een speciale
sportdag in ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan. Dinsdag 23
en woensdag 24 augustus kunnen
kinderen deelnemen aan huttenbouw bij de Scheg of creatief zijn tijdens een workshop in de ‘Oase van
de Scheg’.
De creativiteit bestaat onder andere uit het maken van sierraden en
sleutelhangers en het versieren van
tasjes. Op donderdag 25 augustus
kunnen kinderen deelnemen aan
‘tijdreizen’. Met de SpeelMee tijdmachine kunnen ze met groepjes
telkens naar een andere tijd reizen.
Elke periode heeft zijn eigenaardigheden en spel. De activiteiten spelen zich af in en rond de Scheg. De
vrijdag wordt traditioneel afgesloten
met een kinderkermis in de sporthal

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Afbraak Europarei
Weer is een gat geslagen in de
eenwording van Europa. Ditmaal
door woningbouwvereniging Eigen Haard.
De Straatsburg, de Gasperi en
Churchil flat, allemaal symbolen voor de eenwording van Europa . Dit was ook de gedachte
achter de negen flats “ Europarei’.

Het zou toch mooi zijn als bovenstaande namen weer terugkomen
in de nieuwbouw: Straatburgpad,
Gasperiplantsoen en Churchilllaan. Het zou zo maar kunnen!
C Bloemraad
Briandflat 67
Uithoorn

Weer een handige zet van de
gemeente Uithoorn
van de Scheg. Altijd prijs bij elke attractie voor iedereen! Alle activiteiten vinden plaats vanaf 10.00 uur en
eindigen om 15.00 uur.
De bijdrage per kind voor deelname
aan de SpeelMee week bedraagt
slechts 4,50 per dag bij voorinschrij-

Activiteitenprogramma 41ste
Polderfeest De Kwakel
De Kwakel – Van woensdag 03 tot
en met zondag 07 augustus viert De
Kwakel het 41ste Polderfeest. Naast
de optredens van diverse artiesten bestaat het programma traditiegetrouw uit de Polderloop, de zeskamp, de familiedag en starten we
dit jaar op woensdag voor het eerst
met het Polder Food Festival.

nen. Vanaf 16.00 uur is iedereen van
harte welkom!

verzorgen. De entree in de feesttent
is gratis!

Woensdag 03 augustus
– Polder Food Festival
Woensdag 3 augustus is het zover:
de 1e editie van het Polder ‘Food’
Festival! Een goede bodem voor een
fantastisch weekend leggen of gewoon een gezellige avond voor het
hele gezin! Genieten van het ultieme
zomergevoel met de grassprietjes
tussen de tenen en onder het genot
van onze gerechten met de bijbehorende borrel!

Donderdag 04 augustus 28ste Kooyman Polderloop
Dit wordt de Polderloop voor de
28ste keer georganiseerd, deze
sportieve prestatieloop is de afgelopen jaren uitgegroeid naar meer
dan 1000 lopers. De organisatie van
deze prestatieloop is in handen van
het Feestcomite en atletiekvereniging AKU. Hardlopers komen graag
naar dit sportieve evenement vanwege het afwisselende parcours, de
goede organisatie en de uitstekende sfeer. Elke deelnemer ontvang
een herinnering en er kunnen diverse prijzen gewonnen worden, waaronder die voor het verbreken van
het parcoursrecord. Inschrijven kan
vanaf 18.00 uur in de feesttent.

Het Polder Food Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Mobile
Street Food! Wil je op de hoogte blijven van de laatste vorderingen, volg
en like dan het Polder Food Festival
dan op Facebook: www.facebook.
com/mobielecatering/. De toegangskaarten zijn tot en met dinsdag 02 augustus te koop bij A&M
Producties Kwakelsepad 3. De entree voor volwassenen bedraagt
15,00. Kinderen van 4 tot en met 11
jaar betalen 8,50, kinderen tot en
met 3 jaar mogen gratis naar bin-

Dit jaar zal de Polderloop starten
om 18.30 uur met de 2km G-run.
Om 19.00 uur start de 1 kilometer,
de 4 kilometer gaat om 19.15 uur
van start. De lopers van de 10 km
starten om 20.00 uur. Het inschrijfgeld voor de 1 km is 1 euro, voor de
4 kilometer 4 euro en voor de 10
kilometer 6 euro. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Polderfeest op of www.
aku-uithoorn.nl. De prijsuitreiking is
om 21.15 uur, waarna Martin Vincken een spetterend optreden zal

Vrijdag 05 augustus Kinderartiest Cowboy Biff
en Indiaan Poef Maatje
& Fout! = Goud avond.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar lekker genieten van de kinderartiest, dit jaar
hebben we Cowboy Biff en Indiaan
Poef Maatje gevraagd om een optreden te geven. Entree is gratis.
De vrijdagavond op het Polderfeest
zal in het teken staan van FOUT!
= GOUD! Deze avond zal dus bol
staan lekkere foute hits! We presteren op deze avond met foute trots
de artiesten van deze avond: Dennis
Christian, Snollebollekes en DJ Jasper. Kaarten voor dit spektakel zijn
alleen te koop aan de deur en kosten 10 euro.
Zaterdag 06 augustus –
Zeskamp & Party Avond met
Ronnie Flex en DJ Jasper
Ook dit jaar kan er weer gekleid
worden door de kinderen, die nog
niet mogen meedoen aan de zeskamp. Om 14.00 uur kan er begonnen worden met het maken van
mooie kunstwerkjes. Buiten zullen er voor de kinderen diverse attracties staan, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden. Al jaren
is de zeskamp een van de vaste pij-

ving. De voorinschrijving loopt nog
tot 18 augustus. Daarna is de bijdrage 5,50 per dag. Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de
website www.speelmeeuithoorn.nl,
Voor meer informatie zie ook op deze website.
lers van het Polderfeest, en nog zeer
populair onder de deelnemers. Om
14.00 uur wordt er gestart door de
teams, die ook dit jaar weer uitgedost zullen zijn in diverse prachtige
creaties voor de dag zullen komen.
De mooiste creatie zal ook dit jaar
weer worden beloond met de mascotteprijs of de originaliteitprijs. Ook
het 12de Kwakelse Buikglijkampioenschap zal een mooie strijd opleveren! Inmiddels is de inschrijving al
helemaal gevuld met 46 teams.
’s Avonds zal er een optreden van
Ronnie Flex en DJ Jasper plaatsvinden in de feesttent. De feesttent is
vanaf 21.00 uur geopend, de entree
bedraagt 1o euro.
Zondag 07 augustus
– Familiedag
Een vertrouwde afsluiter is de familiedag, waarbij er voor jong en
oud genoeg te beleven valt. De dag
wordt geopend om 12.45 uur met
het oplaten van de ballonnen, waarbij er voor de kinderen leuke prijzen te winnen zijn. Daarna zijn de
kinderattracties, binnen en buiten, open voor de kinderen. Vergeet niet eerst een strippenkaart in
de tent te kopen. Deze kaart kunnen de kinderen onder andere gebruiken bij het beroemde goudzoeken, het springkussen, het visspel
en de stormbaan. Ook zijn er op deze zondagmiddag diverse optreden
in de feesttent. De afsluiter op deze zondagmiddag is artiest Alex, bekend van ‘Een Bossie Rooie Rozen’.
De entree van de feesttent is de gehele zondagmiddag gratis, de tent
sluit om 18.00 uur.
Voor meer info: www.polderfeest.nl

De zon zit weer in de maand
3 manieren om je kind goed te beschermen
Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN
vind je op kwf.nl/zonnen

Ik richt mij weer tot jullie omdat
de gemeente wederom ¨lekker¨
bezig is en wel met het volgende.
De Noorddammerweg zou gesloten zijn tot en met 22 juli, vanaf
de 25e zou hij open gaan wegens
de vakantietijd en 15 augustus
weer een week dicht gaan.
Tot de 25e konden wij via de
Vuurlijn en de Boterdijk De Kwakel uit. De 25e ging de Boterdijk dicht, niet getreurd want de
Noorddammerweg ´zou´ weer
open zijn, niet dus.
Wij moeten nu met zijn allen gebruik maken van de, zeer slechte
Vuurlijn, van en naar De Kwakel,
dus ook vrachtverkeer rijd over
de Vuurlijn,er is bijna geen door-

komen aan ook gezien de staat
van het wegdek is het moeilijk
uitwijken voor tegenliggers.
Ze hadden beter de Vuurlijn aan
kunnen pakken want die is er
slechter aan toe dan de Noorddammerweg, ik zou graag willen weten welk meesterbrein hier
weer achter zit, waarschijnlijk dezelfde die het omruilen van de afvalcontainers heeft bedacht, echt
zielig hoor.
Volgens mij kunnen ze bij de gemeente wel wat mensen gebruiken die wel hun hersens gebruiken en beter over dingen nadenken en organiseren.
Ineke Cummins

Mantelzorger, meld u aan
Regio - Zorgt u langdurig voor een
ander? Weet u dat u bij Mantelzorg
& Meer kosteloos terecht kunt met
uw mantelzorgvragen? Ook zet de
organisatie vrijwilligers in, die het
zorgen een paar uur per week van
u overnemen. Denk aan vragen zoals: Waarvoor en hoe kan ik hulp inschakelen? Welke zorg- en hulpinstanties zijn er in mijn omgeving?
Welke financiële regelingen zijn er?
Hoe vraag ik een indicatie aan? Wat
kan ik met mijn werkgever regelen?
Hoe versterk ik mijn sociale netwerk? Waar vind ik emotionele ondersteuning?
Loopt u rond met dergelijke vragen?
Deskundige mantelzorgconsulenten
helpen u verder.

Aanmelden
Meld dat u mantelzorger bent, dan
houdt Mantelzorg & Meer u op de
hoogte van zaken die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn.
Cursussen over bijvoorbeeld omgaan met dementie en niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast ook
gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten. Daarnaast krijgt u in
het najaar een uitnodiging voor de
activiteiten tijdens de Dag van de
Mantelzorg.
Voor informatie en aanmelden
Bel 020-333 53 53 of stuur een email naar info@mantelzorgenmeer.
nl. Kijk voor meer informatie ook op
de site www.mantelzorgenmeer.nl.

Goedkope rijbewijskeuring
senioren in Uithoorn
Uithoorn - Senioren, chauffeurs
met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij
de RijbewijskeuringsArts op 19 augustus, 1 en 16 september en vervolgens twee keer per maand bij het
Wijksteunpunt Vita Welzijn en Advies, Bilderdijkhof 1.
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van Amstelring Ledenservice dan neemt u contact op met
Amstelring, telefoon: 0900-1866.
Bent u geen lid dan belt u naar het
landelijke afsprakenbureau: 0367200911.
Zelf een datum reserveren kan via
de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E
35,00, medisch 55,00, C/D/E (ook
voor code 95) en Taxipas 55,00.

Leden van CNV/ouderenbonden
en/of Amstelring krijgen 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak
te maken.
Voordat u naar de keuring gaat
dient er eerst een Eigen Verklaring
met Geneeskundig Verslag gekocht
te worden. Het keuringsformulier
(Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij
de gemeente en via internet op mijn.
cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van
de Eigen Verklaring door het CBR
kan tot 3 maanden in beslag nemen.
Geadviseerd wordt om ten minste 4
maanden voor het verlopen van de
geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
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Start to Run voor de 26e
Zilveren Turfloop

Geen zomerstop voor de
veteranen van UWTC

Regio - Vanaf donderdag 1 september 2016 begint er bij de Veenlopers
een nieuwe serie van 10-tal trainingen in voorbereiding op de 26e Zilveren Turfloop voor zowel de beginnende hardlopers en gevorderde hardloper. Voor de beginnende
(starter) hardlopers hebben de trainingen het karakter van een Start-to
Run waarbij van weinig ervaring in
10 weken wordt toegewerkt naar 5
km hardlopen. De nadruk ligt hierbij
op een verantwoorde opbouw, intensiteit en gezelligheid. Iets ervaring met hardlopen of wandelen is
gewenst. De meer gevorderde hardlopers worden tijdens de trainingen van de Veenlopers op donderdagavond voorbereid op de 10 of
de 16,1 km van de Zilveren Turfloop.
Hierbij wordt er onder andere aandacht besteed aan het verbeteren
van de looptechniek en -snelheid en
specifieke wedstrijdvoorbereiding.
De totale clinic zal in 10 weken ge-

Uithoorn - De UWTC wielrenners Leen Blom, Ben de Bruin, Nico Fokker, Piet Rewijk, John Tromp
en Guus Zantingh hebben deelgenomen aan veteranen wedstrijden
voor 68+ en 60+. Donderdag 28 juli
waren de renners naar Brakel afgereisd in het land van Maas en Waal.
In de 68+ wedstrijd was het Willem van Koetsveld die ervoor zorgde dat er na 8 ronden een kopgroep
ontstond van 5 renners met daarbij
Guus Zantingh.
Deze koplopers werkten goed samen en bouwden een ruime voorsprong op en werden niet meer ingelopen. De wedstrijd werd gewonnen door Guus Zantingh uit
Mijdrecht en hij behaalde hiermee
zijn tweede overwinning van dit seizoen, 2e werd Willem van Koetsveld uit Zeist en 3e Cees Verdouw
uit Driebruggen. Bij de 60+ was het
Bert Bakker die kort na het startschot er alleen vandoor ging en een
voorsprong opbouwde. Bert Bakker
uit Zaandam finishte als eerste en
John Tromp uit Kudelstaart spurtte
zich naar een 5e plaats.
Zaterdag 30 juli stonden de renners
aan de start in Alpen aan de Rijn.
Bij de 68+ wedstrijd werd er vanuit
de start gedemarreerd, maar na 10
ronden kon er een renner, Piet Gruteke, uit het peloton ontsnappen.
De wedstrijd werd gewonnen door
Piet Gruteke uit Rotterdam en Guus
Zantingh uit Mijdrecht won de spurt
van het peloton en eindigde als 2e.
Leen Blom finishte als 9e en Nico
Fokker als 14e. In de 60+ wedstrijd
was het de eerste koers helft niet
mogelijk om een ontsnapping op te
zetten maar even na half koers wisten toch twee renners te ontsnappen onder aanvoering van Bert Bakker werd er een ruime voorsprong
opgebouwd. De wedstrijd werd gewonnen door Bert Bakker uit Zaandam, John Tromp kwam als 5e over
de streep Ben de Bruin als 8e en
Piet Rewijk als 10e.
Zondag 31 juli zijn de renners naar

traind worden naar het einddoel de
Zilveren Turfloop op 6 Novembereen geweldig evenement voor jong
en oud- en afgesloten worden met
de deelname aan deze loop.
De eerste trainingen:
Voor de starters en gevorderden: donderdagavond 1 september 19:30-20:45, start locatie is Ontspanningweg 1 (Optisport /zwembad) te Mijdrecht.
De kosten bedragen 42,50 euro per
deelnemer, dit is inclusief een startbewijs voor de Zilveren Turfloop en
gratis meetrainen na de Zilveren
Turfloop met de Veenlopers tot januari 2017. Bij het pakket horen 10
begeleide trainingen op donderdagavond en een uitgebreid trainingsprogramma.
Enthousiast?
Aanmelden
kan
via de Veenlopers website www.
veenlopers.nl, kijk onder het kopje Zilveren Turfloop en vul het for-

Gezellige afsluiting Tour
de Kwakel
De Kwakel - Afgelopen vrijdag
kwamen de deelnemers van de Tour
de Kwakel voor de laatste keer dit
jaar bij elkaar in het Tourhome. Op
deze avond werden de prijzen van
de 61e editie van de Tour de Kwakel uitgereikt en konden de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje nog eens terugkijken op bijna vier weken Tour.
De prijzen waren dit jaar beter verdeelt dan afgelopen jaar. Cynthia van den Berg moest alle drie
de truien, gesponsord door Albert
Heijn Jos van Berg, afstaan. De gele trui aan buurman Arthur Franken.
De witte trui voor beste jongere aan
haar vriend Bart Peek, die zijn laatste kans op het wit (volgend jaar
wordt hij 30) met beide handen aangreep. De rode trui liet Cynthia aan
Ben de Bruin, een oudgediende die
lang gewacht had op zijn eerste individuele Tour-prijs.
De klassementen van de truien werden met een ruime marge beslecht,
zo ook het algemeen klassement.
De door WeKo souvenirs gesponsorde petten waren voor de ploeg
Gérardmer van Arnoud van der
Knaap, Sjors Kas, Nick Verlaan, Petra van Leeuwen en Ton Onderwater. Voor laatstgenoemde een mooi
afscheid van de Tour de Kwakel. Hij
hangt zijn gouden lappen aan de
Indonesische palmbomen en werd
vanwege zijn verdienste als directielid van de Tour de Kwakel extra in
het zonnetje en de bloemen gezet.
Gonny Franken, vrouw van winnaar
Arthur, werd gekroond tot beste
vrouw van deze Tour. Net voor Arianne van Wees, die als troost wel de
Pietje Verhoef-prijs kreeg voor haar
prestaties in de twee tijdritten. Krek
van Leeuwen was de beste middenmoter en kreeg de Frank Vlasmanprijs voor zijn 50e plaats in het eindklassement. Berry Schalkwijk sluit

de rij in dit klassement, waardoor de
rode lantaarn een prominent plekje
op het dorp krijgt. Van het uitgereikte prijzengeld ging maar liefst 275,75
in de pot voor het goede doel. Stichting Corantijn zal het geld gebruiken
om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de lokale bevolking binnen Suriname op geestelijk,
sociaal, medisch en onderwijskundig gebied. Al met al kan de Tourdirectie terugkijken op vier hele mooie
weken. Onmisbaar voor dit succes
waren Ton Vlasman, Gerda Voorn en
Willem en Myra Wahlen. Maar dank
gaat ook uit naar de 100 deelnemers
die er een sportief en gezellig feest
van hebben gemaakt. Een tevreden
wielergroet en op naar volgend jaar!
Algemeen klassement
• Arthur Franken
• Bart Peek
• Joost Kooij
• Jelle de Jong
• Nick Verlaan
• Ben de Bruin
• Sven Vlasman
• Bas Plasmeijer
• Adrie Voorn Bal
• Sjors Kas
50. Krek van Leeuwen
100. Berry Schalkwijk
Rode trui
• Ben de Bruin
• Jelle de Jong
• Bart Peek
• Arthur Franken
• Gonny Franken
Ploegenklassement
• Gérardmer
• Montpellier
• Lourdes
• Parijs
• Reims
Foto: Dirk Plasmeijer

127
122
118
118
117
117
116
116
115
115
107
86
29
26
25
23
23
382
377
374
372
369

Vrijdagavondcyclus Boule
Union Thamen
Uithoorn - Met 28 equipes was de
deelname aan de tweede speelavond iets minder dan de eerste
speelavond. Wel deden deze speelavond twee voormalige Nederlandse kampioenen mee. Meervoudige kampioenen en WK-deelnemers
Bert van Dijk en Rajen Koebeer
vormden samen een equipe.
De top drie van de eerste speelavond waren weer present. Op merkelijk was dat zowel de nummer
twee als de nummer drie hun eerst
partij verloren. De equipe Anno v/d
Wal-Eva v Ark van Boule Union Thamen versloeg de nummer twee. De
nummer drie verloor van de equipe Wijand/Rentinck van Bulderbaan uit Amstelveen. De equipe Ina
Hoekstra/Henk v Rekum maakt een
snelle start deze avond. De eerste
partij werd een 13-1 overwinning
op de equipe van de Vaste Voet uit
Sassenheim. Ook de tweede partij
werd een 13-1 overwinning. Nu tegen clubgenoten vd Wal/v Ark. In de
slotpartij moesten ze aantreden tegen de eveneens nog ongeslagen
equipe van Les Mille Iles uit ZuidScharwoude. Het werd een gelijk
opgaande strijd, maar op een stand
van 9-9 kreeg de tegenstander de
overhand en won de partij. Het resulteerde in een tweede plaats voor
de equipe uit Zuid-Scharwoude
en een vijfde plaats voor de thuisspelende equipe. De overige equipes van Boule Union Thamen hadden wisselend succes. Moeder
en dochter Sonja en Kirsten Depping wonnen tweemaal en eindigden de avond op een tiende plaats,
twee plaatsen boven de equipe Ton
Boersma/Niels v Diemen. Opa en
kleinzoon wonnen ook tweemaal.
De strijd om de eindoverwinning
was niet echt spannend. De winnaars van de eerste speelavond,

Marcel van Nieuwenhuizen/Davey
Kooijman van L’ Esprit uit Schiedam
waren een klasse apart. Zij wonnen weer alle partijen, maar moesten wel meer tegenstand overwinnen dan de eerste avond.
De top zes van deze speelavond bestond uit:
• Marcel v Nieuwenhuizen/Davey
Kooijman (L’ Esprit Schiedam) 3 18
• Eric vd Sluys/Daniel Conijn (Les
Miles Iles Z-Scharwoude)
3 18
• Andries Wijand/Richard Rentinck
(Bulderbaan Amstelveen)
3 13
• Jaco de Haan/Juup Visser (De
Spaanse Ruiter Nieuw-Vennep) 3 9
• Ina Hoekstra/Henk v Rekum (Boule Union Thamen)
2 20
• Bert Visser/Gerrit Betjes (De
Spaanse Ruiter Nieuw-Vennep) 2 20
Voor classificatie in de totaalstand
moest men aan beide speelavonden
in dezelfde samenstelling hebben
deelgenomen. 23 equipes voldeden
aan deze eis. De overduidelijk winnaar was de equipe van L’ Esprit, die
als enige ongeslagen bleef. Voor de
top drie in de totaalstand was er een
extra prijs.
Deze prijswinnaars waren:
• Marcel v Nieuwenhuizen/Davey
Kooijman (L’ Esprit Schiedam) 6 47
• Ron Bakker/Tino Rodriques
(Schoorl/LBF Lisse)
5 32
• Andries Wijand/Richard Rentinck
(Bulderbaan Amstelveen)
5 21

de bollenstreek getrokken om in
Lisse te starten. In de 68+ duurde het tot 10 ronden voor het einde
dat er een kopgroep ontstond van
8 renners met daarbij Leen Blom
en Guus Zantingh. Deze 8 renners
werkten goed samen en bouwden
een mooie voorsprong op. De wedstrijd werd gewonnen door Piet Gruteke uit Rotterdam, Guus Zantingh
kwam als 3e over de finish Leen
Blom als 7e en Nico Fokker als 12e.
Bij de 60+ werd vanaf de start hard
gekoerst en het was vooral Rob
Godfroid die zeer actief was en hierdoor ontstond na 11 ronden een
kopgroep van 6 renners met daarbij
geen UWTC renners. De wedstrijd
werd gewonnen door Arie Blomberg
uit Keldichem , John Tromp eindigde
als 9e en Piet Rewijk als 11e.
Amateurs
Bij de amateurs reed Koen de Best
zowel in Tiel (31 juli) als Chaam
(27/7) naar de 8e plaats. In Chaam
stonden ook Bart de Veer en Niels
Ruijter aan de start. Zij konden beide in de laatste ronde net een massale valpartij ontwijken maar eindigde hierdoor buiten de top-20.
Wateringen
Nieuweling Stijn Ruijter heeft donderdag 28 juli de Ronde van Wateringen gereden. Tot 5 ronden reedt
hij rustig achter in het peloton en
probeerde in de laatste ronden zijn
slag te slaan. Het tempo lag echter te hoog om weg te komen en hij
eindigde uiteindelijk net buiten de
premies op de 21e plaats.
NK shirt voor Lorena
Dinsdagavond 26 juli heeft Lorena
haar UWTC NK tenue in ontvangst
genomen. In de European Junior
Cycling tour van Assen (1-6 augustus) zal Lorena in dit tenue van start
gaan. Er staat hier een groot internationaal deelnemersveld aan de
start van maar liefst 78 junioren dames. UWTC wenst Lorena veel succes bij deze meerdaagse in Assen.

De volgende activiteit van Boule Union Thamen is het Open Uithoorns doublettenkampioenschap
op zondag 7 augustus, aanvang
10.30 uur. Wilt u meer weten over
Boule Union Thamen, raadpleeg
dan onze website www.buthamen.
nl of neem contact op met Henk
van Rekum, tel. 0297-565377, email
redactie@buthamen.nl.

Klaverjasnomaden

Dorpsloop Baambrugge
op 19 augustus
De Ronde Venen – Vrijdagavond
19 augustus verwelkomt Baambrugge weer de deelnemers aan haar
traditionele dorpsloop. Het bonte
gezelschap zal dan weer het decor gaan vormen voor de zeven en
twintigste editie van de Baambrugse
Dorpsloop. IJsclub Baambrugge als
organisator van deze loop telt altijd
zo’n vierhonderd deelnemers. De lopers kunnen kiezen voor een 10 km
wedstrijdloop, een 4 kilometer loop
en de run over 1 km voor de jeugd.
Het Baambrugse evenement is echt
een regionaal gebeuren met veel lopers uit de Ronde Venen, maar ook
Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.
De maand Augustus is wat dat een
echte regionale loopmaand met
wedstrijden in De Kwakel, De Waver, Wilnis, Baambrugge en Abcoude. Het Baambrugse evenement
past daar precies waarbij de 10 kilometer lopers elkaar middels de drie
lussen in het parcours elkaar perfect in het oog kunnen houden.
De Baambruggers genieten altijd
van deze loop op het geheel autovrije parcours met start, doorkomst en finish in hun dorp. Hoewel de dorpsloop pas op 19 augustus wordt gelopen is het nu

al mogelijk in te schrijven via
www.dorpsloopbaambrugge.nl.
De 10 km wedstrijdloop is voor dames senioren, dames 35+ en 45+,
heren senioren en heren veteranen
40+, 50+ en 60+. De 10 km start om

Uithoorn – Donderdag avond de
28ste juli werd er in De Schutse
de wekelijkse klaverjaswedstrijd
gespeeld waaraan 40 liefhebbers
deelnamen.
De uitblinkster van deze editie
werd Jo Smit die, in de 4 gespeelde partijen, 7494 punten behaalde en de winnares van de week
mocht zijn. De 2de positie werd
ingenomen, door Herman de
Jong met 7279 punten en wist hij
ook nog een marsenprijsje te bemachtigen.
Jan de Kuijer behaalde 7237

19.35 uur. De 4 km prestatieloop,
start 19.30 uur, is voor de jeugd t/m
14 jaar en de ouderen. Voor de 4
en 10 km wedstrijd wordt om 19.05
uur de 1 km- JG-Kids RUN wegge-

punten en wist daarmee de 3de
plaats te bezetten. De poedelprijs
van deze weekeditie is voor Jaap
den Butter die wel enorm zijn best
deed maar niet meer dan 4899
punten wist te behalen. Marsenprijsjes werden er verder nog gewonnen door: Gerrit Vink, Willy van der Hilst, Tineke de Munk,
Gijs Brozius, Marian van Gestel,
Anneke en Jozef Lebesque en
Els Luyten. Donderdag 4 augustus kan er wederom worden geklaverjast in De Schutse, de aanvang is om 20.00 uur.

schoten. Voor de jeugd zijn er dit
jaar twee klasse t/m 10 jaar en t/m
7 jaar voor zowel de meisjes als de
jongens plus voor deze categorie
ook digitale tijdregistratie.
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Sebastiaan van Bentum en Charlotte
van der Meij winnaars Plassentoernooi
sensationele wedstrijd te winnen in
2 sets. Van Bentum had echter geen
enkele moeite in zijn overige 3 poule
partijen die hij allemaal overtuigend
in 2 sets won en daardoor de titel
binnenhaalde. Wouter Olling werd
uiteindelijk als 2e aangewezen na
telling van sets aangezien er 3 heren ieder 2 partijen hadden gewonnen in de poule.
Bij de dames wist Charlotte van der
Meij, de nummer 29 van de nationale ranglijst, de titel binnen te halen
door haar beide partijen in 2 sets te

Vinkeveen - Afgelopen week heeft
het 41ste Plassentoernooi plaats
gevonden op het tenniscomplex
Molmhoek te Vinkeveen. Voor dit
tot in de verre omtrek bekende toernooi hadden zich maar liefst 327 senioren ingeschreven. Ook het veteranen Plassentoernooi wat overdag plaats vond, was weer goed gevuld, waarmee het tot een van de
grootste en gezelligste veteranentoernooi behoort uit de wijde regio! Overdag van maandag t/m vrijdag speelden zij hun dubbel en mixdubbel wedstrijden in de categorieen 6,7,en 8 en tevens een mixdubbel

winnen. Op de finale dag werd nog
een mooie strijd gevoerd om de 2e
plek door Myrthe van der Boon en
VLTV lid Floor Vioen. In een spannende 3 setter toonde van der Boon
zich toch de sterkste en werd daardoor 2e . Als afsluiting van het toernooi was nog een schitterende heren dubbel 2 finale te bewonderen
die wel door Yoeri Mayer met partner Wouter Olling werd gewonnen
van Jeroen Wichers en Youri de
Vries.
Ook bij de veteranen waren vele
mooie partijen te zien en werd er
hard gestreden om het kampioenschap. In de hoogste categorie gemengd dubbel 5 zijn VLTV lid Atie
van der Veer en Leo Heldoorn ongeslagen kampioen geworden en Carla Dijkman en Ron Sabbé tweede.

5. Het was een drukke, maar vooral ook gezellige week op het compleet gerenoveerde tenniscomplex
ondanks wat regenbuitjes tussendoor. Op het grotere nieuwe terras
kon genoten worden van schitterende tennispartijen onder het genot van een hapje en een drankje.
Zeker nu er zowel bij de heren als
bij de dames een sterke vertegenwoordiging was van regionale toppers in de 2 klasse. Helaas slaagde
VLTV lid en tennisleraar aldaar Yoeri Mayer er niet in zijn titel te prolongeren maar wist wel van de kampioen Sebastiaan van Bentum in een

Legmeervogels zijn er nog niet
Uithoorn - Ook de derde oefenwedstrijd heeft niet opgeleverd waar
men misschien op had gehoopt; een
goed resultaat tegen een hoofdklasser uit de zaterdagcompetitie de
AVV Swift.
Legmeervogels beginnen het duel
tegen Swift met Rahim Gök tussen
de palen. Daarnaast kregen speeltijd Swen van Beek, Tjung A Hung,
Dennis Rijnbeek, Daan van Huffel,
Mels Bos, Damien de Vegt, Jeffrey
Nauta, Stefan Tichelaar, Janyro Purperhart en Rinaigel Ogenio. In de
eerste 10 minuten van dit duel zijn
wel de beste kansen om de score
te openen voor Legmeervogels. Enkel goede reddingen van de Swift
doelman voorkomen dat Legmeervogels op voorsprong komt. Swift
wakker geschut door de mogelijkheden die Legmeervogels weet te
creëren neemt langzaam maar zeker het initiatief over en Legmeervogels moet terug op eigen helft. In de
22ste minuut uit een eigenlijk onmogelijke hoek de paal en blijft het
nog steeds 0-0. Dan in een tijdsperiode van 3 minuten wordt het 1-0
en 2-0. Duidelijk worden er bij deze 2 treffers totaal verkeerde keuzes gemaakt en komt Swift eigenlijk heel simpel aan deze 2-0 voorsprong. Opgejaagd door Swift, wat
nog voor de rust verder wil uitlopen,
wordt er meer en vaak onnodig veel
balverlies geleden door Legmeervogels en weet Swift nog voor de rust
de 3-0 te score. Na de rust krijgen
ook andere spelers speelminuten.
De tweede 45 minuten krijgen ook
andere spelers de kans om zich te
profileren. In het doel komt Donovan Partosoebroto, Jeffrey Riemslag
neemt de plaats over van Daan van
Huffel, Joey Sack voor Jeffrey Nauta enkele minuten na het begin van

de 2e helft is er een kans voor Mels
Bos om de 3-1 te score maar ook nu
weet de Swift doelman dit te voorkomen. De terugspringende bal komt
voor de voeten van Damien de Vegt
maar ook zijn inzet treft geen doel.
3 minuten later is het aan de andere kant wel raak en kijkt Legmeervogels tegen een 4-0 achterstand aan.
Ondanks deze achterstand blijft
Legmeervogels het proberen en inderdaad zo nu en dan wordt toch
wel duidelijk dat ook echt wel voetbal zit in het elftal. Net als in het eerste bedrijf zijn er dan leuke, snel en
goed uitgevoerde aanvallen te zien
welke dan helaas niet kunnen worden afgerond in een treffer. Gedurende de 2e helft komen ook nog in
de ploeg Tim Correia , Zaid Lahmaj
en Dusan Gorgievski. Het is dan Tim
Correia die uit een toegekende vrije
trap en buiten het 16-matergebied
van Swift een fraai doelpunt weet
te score 4-1. Met deze stand op het
scorebord eindigt dit duel. Al met al
een leerzame wedstrijd voor spelers en staf. E zal nog gewerkt moeten worden aan het omschakelen en
hoe gaan wij om bij balverlies naar
balbezit en van balbezit naar balverlies. Wanneer komt Legmeervogels
weer in actie? Op donderdag 11 augustus speelt Legmeervogels om
20.30 uur thuis tegen Overbos getraind door Stefan Teeken. Dan is er
nu ook duidelijkheid m b t de aanvangstijden van de bekerduels welke Legmeervogels 1 gaat spelen.
Legmeervogels zo.1 – Aalsmeer za.1
op zaterdag 20 augustus is geworden 14.00 uur. Woensdag 24 augustus Legmeervogels zo. tegen DOSR
zo. blijft gewoon 19.30 uur en het
uit duel in Wilnis op zaterdag 27 augustus tegen CSW za.1 – Legmeervogels zo.1 is geworden 15.00 uur.

Zomerbridge De Legmeer
steeds meer in trek

BMX crossfietser Bart van Bemmelen
zet focus op Tokio 2020
Regio - De Olympische spelen
staan op zijn vizier. Niet Rio, want
dat komt nog te vroeg maar Tokio
2020 is voor de 15-jarige Bart van
Bemmelen uit Mijdrecht het sportieve doel waar hij altijd al van gedroomd heeft en Bart ligt op koers.
Geinspireerd door het motorcrossen
van zijn vader stapte hij als 5 jarige op de crossfiets om door zand en
modder te ploegen. Hij meldde zich
als BMX crossfietser aan bij UWTC
Uithoorn en vanaf het begin reed
hij op de club in de prijzen. Daarna ging het snel. Op zijn 8e werd hij
voor het eerst Nederlands kampioen
en reed hij in de finale van het daarop volgende Europees kampioenschap naar een 6e plaats. 4 Nederlandse kampioenschappen voegde hij daar tot op heden aan toe. In

3 EK’s reed hij finale’s met als beste klassering de recente 2e plek in
categorie Boys 15 in Verona. Bij zijn
WK deelname’s stond hij in 2015 op
het podium met een 3e plek.
Deze resultaten maken hem tot één
van de grootste Nederlandse talenten in zijn categorie. Maar het komt
niet vanzelf beseft Bart, want het
vraagt forse toewijding en incassering. Niet op stap met vrienden, op
tijd naar bed, 5 tot 6 keer trainen per
week en 4 polsfracturen heeft hij inmiddels op zijn medische record.
Maar het plezier in zijn sport compenseert veel. Vooral van het op reis
gaan naar de internationale wedstrijden geniet hij. Zijn familie gaat
altijd mee en zorgt voor een hoop
gezelligheid rondom de wedstrijden. Het is ook een klein wereldje

vertelt Bart. Iedereen kent elkaar en
ondanks de meedogenloosheid tijdens de races is het naast de baan
een vriendengroep die goed met elkaar omgaat. Maar tijdens de wedstrijd wordt er niets aan elkaar weggegeven. De races duren slechts
kort, zo’n 35 seconden. Vanaf de
startheuvel op circa 5 tot 8 meter
hoogte worden op de kleine crossfietsen snelheden bereikt van 40 tot
60 kilometer per uur. Het vraagt explosiviteit en er is geen plaats voor
angst. Bart onderscheidt zich met
kracht en techniek in het snel na de
start verwerven van een goede uitgangspositie om deze vervolgens
in het restant van de race te verdedigen en dat is veel lastiger dan
het lijkt. Razend snel kunnen trappen, goed stuur en spring werk en

leren balanceren op de fiets, daar
gaan jaren van training over heen.
Trainer Sander Bisseling heeft daarin veel voor hem betekent, ook voor
wat betreft de mentale ontwikkeling. Het heeft ertoe geleid dat hij
over 2 weken deel uitmaakt van de
Nederlandse BMX selectie die intern gaat wonen op Papendal zodat
hij met een groep van 25 crossfietsers fulltime BMX kan combineren
met school.
Het zal uiteindelijk moeten leiden
naar Tokio 2020 en Bart, zijn ouders Danny en Claudia, evenals
zijn sponsors Kinster Verhoef, JeeO, Schijf, Birkhoff, Schorn, Grafische
afwerkers, Answer kleding en van
Zwieten vastgoed, hebben daar het
grootste vertrouwen in.
Foto’s: sportinbeeld.com

Uithoorn - Met een aantal van vier
en veertig paren trok Bridgeclub De
Legmeer deze negende avond het
hoogste aantal deelnemers tot nu
toe. Na de indeling, zoveel mogelijk naar sterkte, bleek de B- lijn met
18 paren de grootste te zijn, hetgeen inhield dat er drie flessen wijn
te scoren waren. Tineke & Frans
Beliën interpreteerden de kaarten
weer eens het beste en werden eerste met 64,58%, het wordt kennelijk
toch tijd voor een stapje hoger! René de Jong & Tineke Schreurs volgden met een prima 60,42% als tweede en ook Anton Berkelaar & Wim
Röling speelden zich met 58,85%
als derde in de prijzen. Bep Verleun
& Ria van Zuylen kwamen hiervoor
met 58,59% als vierde net 0,26% tekort en bleven dus op een droogje zitten. Jannie Aarsman & Joke de
Wit sloten met 55,47% het top segment van deze lijn af en lieten zo
nog dertien paren achter zich. In de
A- lijn viel de hoogste score te bewonderen, behaald door Ger Quelle & Gijs de Ruiter die op 65,77%
kwamen. Ook Gerda Schavemaker
& Jaap Kenter hadden er zin in en
werden tweede met een uitstekende 64,29%. André van Herel ging
de samenwerking met Ruud Les-

meister aan en dat resulteerde in
een derde plek met 58,63%, de echte fine tuning moet dus nog komen. Plaats vier was voor Wim Sinnige & Hans Slagboom met 55,95%
en Mieke Timmer & Johan Le Febre
schaarden zich met 55,65% ook bij
de best of five. In de C- lijn verrasten Map Kleingeld & Mieke Peeters
vriend en vijand door met een uitstekende 60,42% met de eerste prijs
aan de haal te gaan. Irene Hassink
& Henriëtte Omtzigt kwamen daarbij met 59,38% dicht in de buurt,
maar grepen dus net mis. Op het
derde treedje eindigden Maria Baas
& Klaas Verrips met 54,17% waarna Alice Oosterling & Barry Ouëndag met 51,56% volgden. Adrie &
Ko Bijlsma verzamelden 50% precies en werden daar dus vijfde mee.
Ook aangestoken door dit verhaaltje en apprecieert u een bon bon tijdens de strijd, kom dan meedoen
met het zomerbridge. Tot en met
31 augustus elke woensdagavond
in “all weather proof” Dans & Party
centrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Inschrijven per email: gerdaschavemaker@live.nl, of
tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal.
De aanvang is om 19.45 uur en de
kosten bedragen zes euro per paar.
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Geef je Creativiteit Ruim Baan
Regio - Als jij jezelf herhaalt, valt je
creativiteit in slaap. Want jouw creativiteit wil op ontdekkingstocht, onbekende verten tegemoet. Creativiteit wil gevoed worden, en de ruimte krijgen, anders dut ze in en dan
kan jij als creatieveling wel inpakken. Wat moet je daar aan doen?
Over gewoontes
Ieder mens slaat vanaf zijn vroegste
jeugd ervaringen op en ontwikkelt
gewoontes. Dat is maar goed ook,
stel je voor dat je elke dag weer opnieuw moest leren lopen! Een mens
kan niet zonder gewoontes. Dat is
ook zo bij het schilderen. Stel dat jij
elke dag opnieuw moest leren kleuren mengen, dan zou het niet opschieten in jouw schilderijen. Je
vaardigheden ondersteunen je cre-

ativiteit als die met haar impulsen en
nieuwe plannen komt. Maar pas op:
Ken je dat stemmetje in je hoofd dat
zegt: “dat hoort niet zo, want ik heb
geleerd dat…….” of “Ik wil dat mijn
schilderij harmonisch wordt!” Of
“Bruin is een lelijke kleur, die wil ik
niet gebruiken”. Bij zulke gewoontes
begrens je zonder het te beseffen
je creativiteit. Je hebt in het verleden een lijst van voorwaarden aangelegd waar je je creativiteit aan onderwerpt, en dat is dood in de pot
voor Creativiteit! Je zit vast in een
Schilders-Comfort-Zone. Het voelt
wel gemakkelijk om het te doen zoals je dat altijd hebt gedaan………..
En als je altijd loopt te rennen en te
vliegen, dan heeft creativiteit ook
een slechte aan jou. Want creativiteit heeft tijd nodig, houdt van dag-

dromen, om plannen te laten rijpen.

te K, als je daar een balans in vindt.

Balanceren is de Kunst
Wil je je ontwikkelen als schilder,
dan is het de kunst je creativiteit de
ruimte te geven en tegelijk wat je
geleerd hebt mee te nemen op je
avontuur. En steeds bevraag je of
je onnodig begrenzingen oplegt
aan je Creativiteit. Is dat omdat het
gewoontedier in jou het avontuur
niet aandurft? Liggen er normen
en waarden onder die je nooit hebt
bevraagd? Kan jij misschien wel
veel meer dan je denkt? Of wil je
steeds op avontuur, omdat je geen
zin hebt om vaardigheden te ontwikkelen? Durf je “fouten” te maken? Geef je jezelf wel genoeg de
tijd om naar je creativiteit te luisteren? Kunst is Kunst met een gro-

Webinar: Geef je
creativiteit Ruim Baan
Joke Zonneveld geeft in haar atelier
De Rode Draad schilderles in het
vinden van deze Balans. Zij heeft
daarvoor 5 Wegwijzers ontwikkeld
die ze toepast tijdens haar lessen
Spelend Schilderen. Op 25, 29 en 31
augustus 2016 geeft zij een Webinar (online lezing) waarin ze vertelt
over de 5 Krachtige Wegwijzers die
je helpen om uit je Schilders-Comfort-Zone te komen, zonder te vervallen in doelloos geëxperimenteer.
Je krijgt kleine opdrachten, er is na
afloop tijd om vragen te stellen, net
als bij een echte lezing. Meld je nu
gratis aan op haar website www.
spelendschilderen.nl. Daar wordt je

stap voor stap uitgelegd hoe deelname werkt. Dus kom uit je Comfort-zone, ga mee op avontuur, en je
krijgt aan het eind van de interactieve lezing een E-book cadeau over
dit onderwerp.
Cursusinformatie
Op maandag- en donderdagochtend van 9.30-12.30 uur en op zaterdagmiddag van 13.30- 16.30 uur
geeft Joke Zonneveld lessen met
het thema: “Kom uit je SchildersComfortzone”. Je leert je gewoontes waarderen en tegelijk ontdek je
welke schildergewoontes jouw creativiteit vastzetten. En heb je nog
nooit geschilderd? Je zult verrast
staan hoeveel gewoontes je in je
draagt, die het schilderen beïnvloeden. Geef je Creativiteit Ruim Baan!

Je werkt met aquarel- en acrylverf,
krijt en klei, op groot en klein formaat papier, er is een les met Live
Muziek om helemaal los te gaan!
Koffie en thee, als bij de prijs inbegrepen. Je ontdekt de antwoorden in jezelf door vragen te stellen,
zo ontwikkel je je eigen Beeldentaal. Tijdens de Webinar doe ik een
aanbod met betrekking tot de cursus! Kinderles op donderdagmiddag eens in de twee weken voor
kinderen van 5-8 jaar. Tijd 15.4517 uur. Partijtjes op aanvraag. www.
spelendschilderen.nl/cursus.html
Contact
Joke Zonneveld, 06-44850038.
www.spelendschilderen.nl/contact.
html, Atelier De Rode Draad, Prinses
Margrietlaan 86 in Uithoorn.
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Mijdrecht - Voor tientallen bewoners van zorgcentrum Gerardus Majella aan Bozenhoven was het
afgelopen donderdag 28 juli genieten. De gepassioneerde activiteitencommissie, met als coördinator activiteitenbegeleiding Naima Blankestein en haar collega Astrid van Zelst, had die dag een
heerlijk zomerfeest voor de middag- en avonduren georganiseerd. Een en ander werd met behulp
van talrijke vrijwilligers en uitgenodigde familieleden van de bewoners in goede banen geleid. Er
waren leuke binnenactiviteiten met onder meer een ballongoochelaar en een klinkende muziekband die live voor muziek (en mogelijkheden om te dansen) zorgde, maar ook buitenactiviteiten op
het met vlaggetjes versierde voorterrein in de vorm van een mini-braderie. Allerlei kraampjes met
leuke (vaak door personeel en soms familie zelfgemaakte) hebbedingetjes en sieraden, maar ook
kledingstukken (hoedjes), bloemen, plantjes, fruit etc. Een en ander te koop tegen kleine prijsjes.
Het ijsje bij de ijskar van de IJsbeer was echter gratis en dat liet men zich goed smaken. Het mooie
weer in de tweede helft van de middag lokte veel ouderen met hun begeleid(st)er, vrijwilliger of familieleden naar buiten om een ‘rondgangetje’ langs de kraampjes te maken. Gezelligheid en blije
gezichten alom. De mensen genoten. Vanzelfsprekend werd er ook aan de inwendige mens gedacht met lekkere hapjes en drankjes uit eigen keuken. Voor het avondprogramma aan kregen de
bewoners ook nog een heerlijk buffet voorgeschoteld. Een week eerder was het zomerfeest op vrijwel dezelfde basis georganiseerd bij zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen. Het zomerfeest staat niet
op zichzelf. Er worden vaker soortgelijke happenings georganiseerd, zoals een familiefestijn, workshops, muziektherapieën en kooksessies. Afgelopen winter is er in huis zelfs een ‘alternatieve elfstedentocht gehouden. Daarvoor was er binnen een parcours uitgezet met alle elf steden en konden de bewoners lopend of per rolstoel begeleid alle elf steden langs waarbij ze aan het einde van
de tocht ene ‘kruisje’ kregen. Zo probeert men in elk seizoen wat leuks te organiseren wat past bij
dat tijdvak.
Inzet en passie
De ruim 45 bewoners genieten in Gerardus Majella verzorging omdat zij vanwege dementie niet meer thuis
kunnen wonen. José Witte fungeert als Hoofd zorgverlening voor zowel dit zorgcentrum als Zuiderhof. Bij Gerardus Majella worden dementerende mensen verpleegd en verzorgd, Zuiderhof is echt een woonzorgcentrum voor mensen met een lichamelijke aandoening. Regiomanager Willemijn Wittkämper Amstel & Venen van
de Zonnehuisgroep Amstelland kwam ook een kijkje nemen en verrichtte samen met José Witte de ‘opening’
van het feest. “Dit soort activiteiten organiseren wij als een team samen met de cliëntenraad, medewerkers en
vrijwilligers. Daar maakt het management ook deel van uit. Met elkaar geven wij er invulling aan en inspireren elkaar. De activiteit of het feest wordt aangepast aan de locatie waar het wordt georganiseerd, want beide zorgcentra hebben andere doelgroepen. Zo’n bredere festiviteit wordt een paar keer per jaar voor de bewoners georganiseerd naast de normale dagbesteding en activiteiten. Wij kunnen dit alleen maar doen mede dankzij de niet aflatende inzet en passie van onze medewerkers en niet te vergeten vrijwilligers. Dat zijn er
heel wat en daar zijn wij als zorginstelling heel dankbaar voor en trots op. Wij willen er ook naartoe dat met
onze ondersteuning zorgmedewerkers zelf leuke dingen voor de bewoners gaan organiseren samen met de
familie,” aldus Willemijn die ruim uitleg geeft aan de wijze waarop men bij de Zonnehuisgroep het leven van
de bewoners zo aangenaam mogelijk wil maken.
Waarde toevoegen
Hoe doe je dat dan met alle bezuinigingen die ook in deze sector van de zorg zijn opgelegd door Den Haag?
José: “De basis is de zorg voor de bewoners hier, zoals wassen, aankleden, wondverzorging en medicatie uitdelen. Daar hebben we gekwalificeerd personeel voor waar we heel zuinig op zijn. Daar zijn de bijdragen voor
de zorg voor bedoeld. Het extraatje wat je kunt bieden om het voor de bewoners ook fijn te maken om hier te
wonen, zit hem in de leuke dingen die we zelf en met anderen organiseren. Dat heeft dus niets met de bezuinigingen te maken, maar meer met het creatief omgaan met de beschikbare middelen, inzet van vrijwilligers
en wat er van buitenaf in natura gesponsord kan worden. Maar het zit hem vaak ook in de kleine dingen waar
de bewoners van kunnen genieten. En dat hoeft vaak geen geld te kosten. Lekker in de tuin zitten en genieten van de bloemen in de tuin, een spelletje doen, handwerken, naar een pianospel luisteren, een filmvoorstelling zien, met een begeleider of familie een ommetje maken bij mooi weer, kennis maken met en aanraken
van dieren, zoals jonge katjes, lammetjes en dergelijke meer. Dat maakt deze mensen in hun beleving van dat
moment zo blij. Dat vinden wij als coördinatie heel belangrijk. Wij gaan met z’n allen voor kwaliteit van leven
en wonen. Anders gezegd, als je een waarde toe kan voegen aan het leven van de bewoners, dan maak je het
voor hen pas echt fijn om hier te wonen. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we familieleden voor nodig
als die er zijn en natuurlijk vrijwilligers. Wij voegen onze kennis en inzet daar aan toe.”
Niks ach en wee…
Wat betreft de bezuinigingen zou het niet van realiteit getuigen als men zich bij de Zonnehuisgroep daar geen
zorgen over zou maken. “Dat doen we wel, maar we proberen er zelf oplossingen voor te vinden. Klagen en
ach en weer roepen lost niks op. Beter is het de zaken positief benaderen en er wat van zien te maken. In dat
licht gezien wisselen we de ervaringen met feestjes zoals die van vandaag, ook uit met onze andere zorginstellingen. Daar wordt dan bekeken of zij het met een paar aanpassingen en andere invullingen kunnen overnemen. Dat scheelt weer organisatie, tijd en geld. Voordeel bij ons is ook dat wij goed opgeleide medewerkers hebben die hier allemaal met plezier werken en creatief zijn. Er is weinig of geen verloop; dat is een groot
goed en daar kan je wat mee, dus ook voor de invulling van de extraatjes,” aldus Willemijn. José vult aan: “Gerardus Majella staat overigens nog steeds te boek als een woonzorgcentrum, niet officieel als een ‘verpleeghuis’, maar biedt al wel die zorg. Wij stappen pas in die hoedanigheid over als de nieuwbouw in Mijdrecht een
feit en in gebruik genomen is. Wij hopen en verwachten dat dit eind 2017, begin 2018 is. Het merendeel van de
huidige bewoners gaat dan bij leven en welzijn over. Wij houden nu al rekening met het opnamebeleid daarvoor. Er worden alleen nog mensen hier opgenomen die straks ook mee kunnen naar het nieuwe zorgcentrum.
Voor degenen die niet mee kunnen gaan we al ruim van te voren in gesprek met de familie om voor hen een
ander plekje te vinden. Naar verwachting zal dat maar een handjevol zijn.”
Maar voorlopig is het nog niet zover. Dit zomerfeest bij Gerardus Majella is voor zowel de bewoners maar ook
de vrijwilligers, familie en personeel een bijzonder aangenaam gebeuren geweest waar iedereen tevreden en
met plezier op terugkijkt. Met dank aan iedereen. Misschien volgend jaar weer!

• Nieuwe Meerbode
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