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Oude ballen welkom Duo Intersport

Mijdrechtse ballen voor
meidenvoetbal Brazilië

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

KORT NIEUWS:

Reanimatie
succesvol
Uithoorn - Op zaterdag 30 juli kregen de alarmdiensten een
melding dat een bewoner van
de Amstelstraat onwel was geworden. Toen agenten arriveerden waren een brandweerman buiten functie en drie leden van een AED-team aan het
reanimeren. En met succes, de
54 jarige inwoner is met hartslag per ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd.

Wat was de
harde klap?
Uithoorn - Op zondag 31 juli
is in de nacht een enorme klap
gehoord in of vlakbij de Wieger
de Bruinlaan. Het geluid is ver
in het centrum gehoord. De politie kreeg meldingen om twee,
drie en half vier. Agenten zijn
op controle gegaan. Gedacht
werd aan vuurwerk of een ontploffing, maar er is niets wat
hier op lijkt gevonden. Wat de
klap nu is geweest, blijft vooralsnog onbekend.

Provinciale wegen krijgen
onderhoudsbeurt
Regio - In de periode september-november 2016 laat de provincie Utrecht door aannemingsbedrijf Mourik werkzaamheden uitvoeren op en rond drie wegen in
het westelijk deel van de provincie. Het gaat om de Ingenieur Enschedeweg (N212) tussen Vinkeveen en Woerden, een gedeelte van
de Provincialeweg (N401) bij Spengen (Kockengen) en een gedeelte
van de Leidsestraatweg (N198) tussen Putkop en Harmelen. De werkzaamheden betreffen voornamelijk
asfaltonderhoud. Daarnaast wordt
er gewerkt aan bermen, fietspaden, verkeerslichten en wegverlichting. Groot en klein asfaltonderhoud
is noodzakelijk om de wegen in een
goede en veilige conditie te houden.
De N212 is toe aan een dergelijke
onderhoudsbeurt dat in een traject

zal worden uitgevoerd. In de afgelopen drie jaar heeft de provincie
Utrecht gekeken welke zaken op en
rondom bijvoorbeeld de N212 meegenomen kunnen worden met de
onderhoudswerkzaamheden. Daarbij zijn ook de gemeenten De Ronde Venen en Woerden geconsulteerd. Als werkzaamheden gecombineerd kunnen worden, geeft dat
minder hinder voor het verkeer en
de omgeving. Dat is het doel van
de trajectaanpak die de provincie
als wegbeheerder volgt. Alle werkzaamheden op en langs een bepaald traject worden zodanig voorbereid dat ze eens in de zes jaar zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen
worden uitgevoerd, zo laat de Provincie in haar berichtgeving over
de infrastructuur weten. Een goed
plan!

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in de periode september-november dit jaar, hoewel het bord bij de rotonde met de
Mijdrechtse Dwarsweg al vanaf augustus aangeeft. Bij deze werkzaamheden zijn gedeeltelijke wegafsluitingen onvermijdelijk.

Mijdrecht - Jonge meiden 9000 kilometer verderop aan het voetballen krijgen met je oude bal? Dat
kan vanaf 4 augustus bij Intersport
in Mijdrecht. Met de actie ‘Balls for
Brazil’ roept de multi-sportspeciaalzaak Mijdrechtenaren op oude
(voet)ballen door te geven voor ontwikkeling van meidenvoetbal in Brazilië. Kinderen, familie en vrienden
zijn tot en met 4 september van harte welkom gebruikte ballen in te leveren bij de lokale vestiging aan de
Dorpsstraat 37A in Mijdrecht. Voor
elke ingeleverde bal doneert de winkel 1 euro aan projecten voor meidenvoetbal in Brazilië. Consumenten
ontvangen tevens een kortingsvoucher van 5 euro op het gehele assortiment van Intersport.
Favela Street en Estrela de Favela
De actie start gelijktijdig met de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Met ‘Balls for Brazil’ steunen
mensen het initiatief Favela Street
en Estrela de Favela in Rio de Janeiro, dat meisjes uit achterstandswijken plezier brengt en zelfvertrouwen geeft via sport en straatvoetbal.
Dankzij het ingezamelde geld via de
actie kan een jong damesvoetbalteam straks naar de Olympische finale van het vrouwenvoetbal en

worden onder andere materialen en
coaches gefinancierd ten behoeve
van meidenvoetbal in Brazilië. Consumenten mogen tot en met 4 september zoveel mogelijk ballen inleveren. De oude ballen worden gerecycled of hergebruikt.
Ballenoverschot Mijdrecht
Voetbal verbindt mensen over de hele wereld, maar voor meiden in Brazilië is voetballen niet vanzelfsprekend. De heer H. Berkelaar, vestigingsmanager Intersport Mijdrecht:
“We vinden het in ons land niet gek
dat kinderen vaak kunnen kiezen
uit een of meerdere (voet)ballen om
mee te spelen. In Brazilië ligt dat anders. Exacte aantallen heb ik niet,
maar ik schat in dat er hier in de
omgeving ook aardig wat rond stuiteren. Ik hoop dat mensen een paar
oude exemplaren kunnen missen.
Je steunt een goed doel, recyclet
en maakt ook nog eens een meisje aan de andere kant van de oceaan dolblij.”
Informatie en spelregels
De actie loopt van 4 augustus tot en
met 4 september. Kijk voor meer informatie over de actie en de spelregels op intersport.nl/ballsforbrazil (live vanaf maandag 1 augustus).

Om de overlast zoveel mogelijk te
beperken, zullen deze gefaseerd in
een aantal nachten en weekenden
worden gepland. Daarbij zal rekening worden gehouden met andere werkzaamheden en evenementen in de omgeving. Als de gedetailleerde planning en de verkeersmaatregelen bekend zijn, publiceert
de provincie daarover. Een overzicht
van de werkzaamheden kunt u vinden op www.provincie-utrecht.nl/
n212.

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode

Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen

Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Prijswinnaars Meerbode
tour de France actie bekend

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Op Hofland vanaf 22
ADVERTEREN? augustus eenrichtingsverkeer
www.goudwisselkantoor.nl

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
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Geen krant?

0297-581698

Mijdrecht - Inwoners van Mijdrecht
hebben de gemeente om nadere informatie gevraagd over de afsluiting
van Hofland, het gedeelte tussen de
rotonde bij Dukaton en de kruising
met de N201. De gemeente heeft
zowel op de Rondweg als de Dukaton in de richting van de rotonde Hofland/Rondweg een geel bord
geplaatst waarop staat dat Hofland
van 22 augustus tot en met 16 december is afgesloten. De inwoners
constateren dat er nergens op een
website of in de krant (m.u.v. de
Nieuwe Meerbode, zie editie van 29
juni) verdere informatie is te vinden
over het afsluiten van de straat en
wat de reden is.
Een woordvoerder van de afdeling
Integraal Beheer Openbare ruimte
laat weten dat dit inderdaad zo is,
maar dat men het meestal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden in de gemeentelijke pagina publiceert. Gelet op de vakantieperiode vond men het nu echter
al wel zinvol de borden te plaatsen
om het verkeer erop te attenderen.

De reden van de afsluiting is dat het
hoofdriool en de waterleiding op
Hofland worden vervangen. Ook het
nevenriool langs de huizen zal worden vervangen. Vervolgens wordt
alles weer op hoogte gebracht en
zullen ook de trottoirs, bushaltes en
parkeervakken worden vernieuwd.
Het oude asfalt in de rijbaan wordt
vervangen door nieuw.
De planning is dat maandag 22 augustus wordt gestart met de werkzaamheden en de verwachting is
dat die 16 december gereed zijn,
met inachtneming van eventueel
slechte weersomstandigheden en
onverhoopte tegenvallers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in
het weggedeelte tussen de rotonde
met Dukaton/Rondweg en de kruising met de N201.
Verkeersveilig Hofland
Bewoners en bedrijven langs Hofland zijn onlangs ingelicht over dit
project. Voorts is er op maandag 27
juni een inloopavond geweest in het
gemeentehuis voor belangstellen-

de bewoners aan het Hofland. Die
konden instemmen met de vernieuwing van de riolering en de waterleiding, maar knoopten daar tevens
de uitdrukkelijke wens aan vast om
de rijbaan met snelheidsremmende
voorzieningen zodanig in te richten
dat daardoor in een veiliger gebruik
van dat gedeelte van Hofland wordt
voorzien. Bovendien wil men vrachtverkeer dat als bestemming industriegebied heeft met een verkeersmaatregel weren van Hofland en ‘te
dwingen’ om de route over de N201
en de Veenweg te nemen. Maar of
de gemeente dat ook in de vorm van
een verkeersplan gaat opnemen is
de vraag. Hofland wordt gezien als
een ontsluitingsweg van Mijdrecht
voor alle verkeer… De bewoners
hebben al geruime tijd met de gemeente overleg gehad over de verkeersproblematiek op Hofland dat
in hun ogen veel te druk is en bovendien wordt er vaak onbeschoft
hard gereden. Tijdens de werkzaamheden zal op dat deel van Hofland een eenrichtingsverkeer wor-

Regio - De prijswinnaars van onze Tour de France actie zijn bekend. Honderden inzendingen
kwamen weer bij ons binnen,
maar het was nog een hele uitzoekerij. Veel foute oplossingen,
maar ook vele goede. Uiteindelijk
besliste het lot. De prijswinnaars
worden door ons gebeld om een
afspraak te maken voor de uitreiking. Dat gebeurt deze week.
- De racefiets, aangeboden
door Van Rijn Fietsen is gewonnen door R van Diemen
uit Mijdrecht,
- De schoonheidsbehandeling,
aangeboden door Schoonheidssalon Nzuri uit Mijdrecht
is gewonnen door Joke Voornde Blieck uit de Kwakel.

den ingesteld. In die zin dat verkeer
komende vanaf de N201 Mijdrecht
binnen kan rijden, maar in omgekeerde richting is geen verkeer
naar de N201 mogelijk! De omleiding verloopt via de Rondweg, Industrieweg en Veenweg naar N201.
Of verder via de Mijdrechtse Dwarsweg en de N212. De rotonde bij Dukaton/Rondweg blijft daarbij gewoon berijdbaar. Inwoners van Hofland-Noord en –Zuid kunnen ook
via Dukaton, Tweede Zijweg en de
A.C. Verhoefweg, Ringdijk 2e bedijking hun weg uit de wijk zoeken als
zij richting Uithoorn moeten. Liever
niet vanaf de N201 terug over het
smalle stukje Tweede Zijweg naar
Mijdrecht aangezien dat stuk weg
uitsluitend geschikt is voor bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer!

- Een dinerbon voor 2 personen, aangeboden door Brasserie de Waard uit Wilnis is
gewonnen door S. Meijer uit
Mijdrecht.
- Een
delicatessen-pakketje,
aangeboden door Kaas en Zo
uit Uithoorn gaat naar Emma
Smit uit De Kwakel.
- Een DVD-speler, aangeboden
door Expert uit Mijdrecht is
voor Joke van Zoeren uit Vinkeveen.
- Een prachtig dames- of herenhorloge, aangeboden door
Juwelier Nant Hartel uit Wilnis is voor Joery Douwen uit
Mijdrecht.
Alle winnaars alvast gefeliciteerd.

Busjes te water
De Ronde Venen – Vorige
week woensdagochtend kwamen twee busjes te water langs
de N201 bij Vinkeveen. De bestuurder van een witte bus reed
vanuit de richting Loenersloot
toen hij, naar hij verklaarde, in slaap viel. Hierdoor belandde hij op de andere weghelft, schramde een daar rijdend busje. Hij schrok wakker,
en gooide zijn stuur om waardoor hij in het water belandde.
Het busje dat uit tegenovergestelde richting kwam week uit,
en belandde ook in het water.
Gelukkig bleef het bij materiële schade.

WELKOM BIJ
PASSANTENHAVEN AEME-STELLE

GENIET VANAF DE KADE
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum /
receptie
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Ruimte huren?

Een onafhankelijke
welstandscommissie adviseert
burgemeester en wethouders over
het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering
wilt bijwonen of meer informatie? meld
u aan via (0297) 513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele
commissievergaderingen en informatie
over de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Verboden te zwemmen in de
haven
Bij mooi weer is het lekker zwemmen in de Amstel bij de steigers in
het Dorpscentrum. We begrijpen dat
de kade en de steigers van ons vernieuwde Dorpscentrum er erg uitnodigt om hier te zwemmen. Het is in
de haven, net als in de rest van Nederland, verboden om te zwemmen.
De politie heeft al eerder in een oproep laten weten dat het gevaarlijk is
om onder de steigers en terrassen te
zwemmen. Dat kan levensgevaarlijk
zijn en de politie raadt dit ten zeerste af! De kans dat de jonge zwemmers gewond raken door draaiende
scheepsschroeven of onder de stei-

gers komen vast te zitten is groot.
Voor hulpverleners is dan haast onmogelijk om ze eronder vandaan te
krijgen als het fout is gegaan. Naast
het feit dat het verboden is om in havens te zwemmen brengt dit niet alleen jezelf in gevaar, maar ook andere bootgebruikers. De bewoners,
bootbezitters, ondernemers en politie vragen de ouders van deze jongeren om hen nog eens voor te houden dat het riskant en daarom verboden is, om in een haven te zwemmen..Wil je weten waar je in de buurt
kunt zwemmen? Kijk op www.zwemwater.nl voor ofﬁciële zwemlocaties.

WERK IN UITVOERING

Let op: het is verboden om te zwemmen in een passantenhaven. Het
is namelijk gevaarlijk om tussen boten te zwemmen.

Dag van de Democratie

Blijf op de hoogte van de
actuele verkeerssituatie of
wegwerkzaamheden

Op zaterdag 10 september vieren we de internationale Dag van
de Democratie. De gemeente Uithoorn doet ook mee en organiseert op deze dag diverse activiteiten in het gemeentehuis.

Blijf op de hoogte van alle wegwerkzaamheden in Uithoorn en De Kwakel via de pagina werk in uitvoering
op de website, Facebook en Twitter
van de gemeente en de gemeentepagina.
Heeft u verder nog vragen, dan kunt

Dag van de Democratie
15 september is door de VN uitgeroepen tot de Internationale Dag
van de Democratie. Sinds enkele jaren wordt er ook in Nederland
aandacht besteed aan deze dag.
Met één reden: mensen laten be-

u ons ook bellen via (0297) 513 111.
Omwonenden van eventuele werkzaamheden ontvangen informatie
via een bewonersbrief. Bij de werkzaamheden in De Kwakel kunt u ook
uw informatie halen via www.arriva.nl
en www.pwn.nl

seffen hoe belangrijk het is dat ze
in vrijheid hun stem kunnen laten
horen. Dit jaar vinden er in diverse
gemeenten en provincies in heel
Nederland activiteiten plaats op
zaterdag 10 september om politiek
dichter bij de inwoners te brengen.
Blijf op de hoogte
Achter de schermen wordt nu hard
gewerkt aan het programma en alle activiteiten voor deze dag. Hou
de Gemeentepagina en de website goed in de gaten!

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21
augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Iepenlaan deelgebied 5. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Drechtdijk 90 en hogere waarde Wet geluidhinder. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Jaagpad 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 29 juli 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
clubhuis voor wielrennersvereniging UWTC. Ontvangen 21 juli 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 25 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakopbouw boven de garage. Ontvangen 20 juli 2016.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- UWTC - aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het
Rondje Stelling op 3 september 2016. Ontvangen 2 augustus 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van 53 woningen en 21 appartementen. Ontvangen 22 juli 2016.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organiseren van: Een jeugdweekend op 27 en 28 augustus 2016; Een ﬁlmavond voor
aspiranten en junioren op 24 en 25 september 2016. Boterdijk achter 174, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen van drinkwater aansluitingen
ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 6 september 2016.
- Boterdijk achter 174, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen van
gas- aansluitingen ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 6 september
2016.
- Hoofdweg 81 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 13 september 2016.
Dorpscentrum
- Vergunning aan Starpromotions B.V. voor het organiseren van een kadomarkt
op 5 en 6 november 2016. Bezwaar t/m 7 september 2016.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 70, omgevingsvergunning voor het realiseren van een verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 12 september 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks).
- Weegbree 20, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LSnet en plaatsen van een 10 kV trafostation. Bezwaar t/m 9 september 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 101, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de centrale entree. Bezwaar: t/m 14 september 2016.
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WIJZIGING AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET,
IOAW EN IOAZ 2015

De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 2 juni 2016 besloten tot eerste wijziging
van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.
In de afstemmingsverordening was nog geen grondslag opgenomen in verband
met de medewerkingsverplichting in het kader van de Participatiewet, zoals het
meewerken aan het aan het aﬂeggen van de taaltoets in het kader van de Wet
taaleis. Door het opnemen van de medewerkingsverplichting in de verordening,
kan het college de bijstand verlagen indien een belanghebbende niet meewerkt
aan het aﬂeggen van een taaltoets, of andere plichten die voortvloeien uit de medewerkingsplicht zoals genoemd in de Participatiewet. De genoemde verlaging
is vastgesteld op 20% van de bijstandsnorm gedurende één maand. In geval van
recidive wordt de duur van de verlaging verdubbeld.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

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

De gemeente Uithoorn nodigt organisaties uit om bij te dragen aan het realiseren
van wenselijke maatschappelijke effecten. Een organisatie kan hiervoor een aanvraag indienen voor een structurele of incidentele subsidie.

Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) heeft het college van Burgemeester en wethouders op 21 juli 2016 de beleidsregels 1 tot en
met 8 en 10 tot en met 13 voor subsidieaanvragen 2017 vastgesteld met een ﬁnancieel voorbehoud. Met betrekking tot Beleidsregel 9 Taalontwikkeling wordt op
dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor VVE 2017-2020.
Voor de deﬁnitieve vaststelling van beleidsregel 9 komt in september 2016 een
separaat voorstel.
Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele subsidies
2017 in te dienen tot uiterlijk 1 september 2016.

Met betrekking tot beleidsregel 9 Taalontwikkeling is besloten de aanvraagtermijn
voor subsidie in afwijking van de verordening (artikel 7 lid 1 en 3) op 1 oktober
2016 te stellen in plaats van 1 september 2016.

Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de activiteiten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de subsidieregeling.
De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand
aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd.
Subsidie aanvragen
Er dient altijd gebruik te worden gemaakt van de ofﬁciële aanvraagformulieren, bij
voorkeur het e-formulier (alleen in te vullen via Google Chrome). Het formulier is beschikbaar via de home pagina van de website van de gemeente: www.uithoorn.nl,
bij ‘ik wil een subsidie aanvragen’. In het andere geval kunt u het formulier printen en per post opsturen aan Gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
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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
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
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

KnA

Aart
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Middelbare
Muziek
Meester

(69 jaar)

Zomerschilderen voor
kinderen op Buitenplaats
Wester-Amstel
Regio - Kinderen van 7 tot 12 jaar
kunnen woensdag 17, zaterdag 20,
woensdag 24 en zaterdag 27 augustus van 12 tot 16 uur weer op
Wester-Amstel terecht om te schilderen. Onder leiding van kunstenares Marianne Wagemaker kunnen
zij met verschillende technieken
kennismaken. Iedere middag heeft
Marianne een ander idee, waarin
het park een rol speelt. Elk kind kan

zich uitleven, vaak met verf, maar
ook met lijm en schaar. Elke middag
is het een feest. Zondag 28 augustus om 15 uur is er een afsluitende
expositie van de gemaakte werken.
Kosten: 12,50 per middag (2e kind
uit zelfde gezin € 10,00), € 40,00 voor
4 middagen. Opgeven: kinderschilderen@wester-amstel.nl. Buitenplaats Wester-Amstel, AmsteldijkNoord 55, Amstelveen.

Muziekvereniging KnA is een project begonnen voor 40, 50 en 60 plus.
Het KnA orkest hoort erg vaak na een concert opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk om ook een instrument te kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog een instrument te leren spelen
- Ik zou het wel willen, maar het lijkt me zo moeilijk om noten te leren
lezen
Deze week een interview met Aart van Amerongen (69)
Hoe oud was je toen je begon?
Ik was 44 jaar toen ik begon met mijn eerste muziekles. Ik was altijd al
jaloers op mensen die een instrument konden spelen. Ik liep vroeger
altijd langs de harmonie die repeteerde in de busgarage in Amsterdam.
Ik ging dan staan kijken en vond dat prachtig. Ik had alleen nog nooit
een noot gelezen en had geen idee hoe je een instrument bespeelde.
De voorzitter kwam naar me toe en vroeg me wat ik ervan vond. Toen
ik aangaf dat ik het prachtig vond ging ik dezelfde avond nog met een
trombone naar huis. “Ga maar proberen er een noot uit te krijgen en
dan hoor ik het volgende week wel.” zei hij. Dus dat deed ik.
Vond je het lastig in het begin?
Ik kreeg er niet eens een fatsoenlijke noot uit. Ik wilde eigenlijk saxofoon spelen, maar daar hadden ze er al veel van. Toen dacht ik dat
trombone wel makkelijk zou zijn. Toen ik een jaar les had vond ik zelf
dat het helemaal niet snel ging, maar mijn docent vond het best heel
goed. Ik ben toen meer gaan oefenen, met een demper, want dan hebben de buren er geen last van. Op een trombone moet je je gehoor
veel gebruiken. Je hebt geen kleppen of ventielen, je moet schuiven en
dan goed luisteren of je goed zit met de stand van de schuif. Ik dacht
dat het makkelijker zou zijn zonder al die kleppen op de andere instrumenten, maar het bleek eigenlijk lastiger te zijn. Maar ik heb toch nooit
overwogen een ander instrument te kiezen.
Hoe kreeg je les in het begin?
Een andere trombonist die al speelde in de harmonie wilde wel een
half uur voor de repetitie met mij oefenen en ik nam ook nog les van
een docent. Die hebben mij de eerste dingen geleerd. Na het eerste
jaar ding het steeds beter en na drie jaar heb ik een eigen trombone
gekocht. Ik heb er nu zelfs twee thuis. Toen ik zo veel jaar in dienst was
heb ik van de bonus op mijn werk een eigen instrument gekocht. Ik
heb nu een bastrombone en een tenortrombone.

Stemmen kunt u op
Stella Dorrestein
Uithoorn - Nee, Miss Beauty of
Noord-Holland gaat niet in de politiek! Zij gaat er echter helemaal voor
om te proberen Miss Beauty of Nederland te worden. Zie ook het artikel in de editie van deze krant op 29
juni jl. De finale van alle missen die
hieraan meedoen is op zaterdag 10
september in het Worldhotel Wings
op Rotterdam Airport. Wie van me-

ning is dat de Uithoornse Miss Beauty op het podium moet staan en haar
wil steunen om zo hoog mogelijk te
eindigen, kan dat mede doen door
met uw mobieltje een sms te sturen
naar 3010 onder vermelding van Poll
Beauty Stella. Misschien wordt ze
wel winnaar. Dat zou niet alleen voor
haar iets geweldigs zijn maar ook een
prachtige promotie voor Uithoorn!

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-Amstelland wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209, www.vita-amstelland.nl
Elke stap telt
Wandelt u mee met Elke Stap telt?? Een stappenteller, persoonlijke
opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezelligheid. Op vrijdag 2 september vinden er 2 informatiebijeenkomsten plaats: ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 100/A, 1422 LE Uithoorn, 11.00 uur. Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn om 14.00 uur. Voor vragen of aanmelding kunt u zich opgeven
bij de Bilderdijkhof of Anja Ulkeman (06-13476066): fa.ulkeman@vita-amstelland.nl

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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.

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

Kaarten maken en kleuren
Iedere maandag, tussen 13.30-15.30 uur, bent u welkom om deel te nemen aan deze activiteiten. Kosten: 2,-.

Was het lastig om op 44 jarig leeftijd te beginnen?
Nee, dat vind ik niet. Ik weet dat ik nooit een hoogvlieger wordt, maar
ik speel mijn partijtje mee. Sommige mensen hebben gewoon veel
meer talent dan ik, maar als ik er niet ben vinden mensen dat altijd
jammer en ik word ook wel eens gevraagd in te vallen in andere orkesten. Op oudere leeftijd leer je natuurlijk iets langzamer, maar als je
doorzet en veel oefent dan gaat het echt vanzelf. Je moet het natuurlijk
wel leuk vinden. Ik vond het noten leren spelen eigenlijk helemaal niet
lastig. Dat gebeurt samen met het leren blazen. Soms schijf ik stiekem
de posities op de trombone op mijn bladmuziek.
Is het thuis makkelijker dan in het orkest?
Nee, juist niet. Als ik thuis oefen hoor ik de anderen niet. In het orkest
heb je steun van de mensen die naast je zitten. Dan weet je dat je na
de bas komt die naast je zit, of tegelijk met de hoorn die voor je zit. Ik
vind het wel leuk dat er ook jeugd in dit orkest zit. De repetities vind ik
altijd erg gezellig en de concerten ook. Ik ben eigenlijk nooit echt zenuwachtig voor een concert.
Welk soort muziek speel je het liefst?
Ik vind de 4 mei dodenherdenking muziek altijd erg mooi om te spelen. Veel lange noten en langzame muziek die mooi samen klinkt. Maar
de popmuziek van ABBA, of Robbie Williams of Pink Floyd vind ik ook
erg leuk om te doen. Sommige klassieke stukken zijn erg mooi, maar
soms ook heel moeilijk. Sinds ik trombone ben gaan spelen luister ik
ook naar klassieke muziek. Dance Macabre bijvoorbeeld, vind ik erg
mooi. Of op Youtube naar trombone muziek kijken en luisteren doe ik
ook vaak. Kijk maar eens naar Mnozil Brass bijvoorbeeld.
Wat vind je het leukst aan muziek maken?
Het repeteren en gezellig na de repetitie nog wat kletsen en een borreltje drinken. Het is een erg leuke groep met allemaal verschillende
mensen. Ik zou iedereen adviseren een instrument te gaan leren spelen. Echt, gewoon doen!
Wilt u meer informatie over dit project, of speelt u wellicht al een
instrument en bent u geïnteresseerd in meespelen in het orkest?
Neem dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com.

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!
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Nog even en de Kwakelse
veiling is er weer
De Kwakel - Deze week valt in De
Kwakel de Nieuwsbrief van de Kwa-

kelse Veiling in de bus. Vanaf 15 augustus komen de wijklopers langs

om te vragen welke kavel Kwakelaars in willen brengen voor de veilingavonden op zaterdag 29 oktober
en zaterdag 5 november 2016. Het
kavelformulier staat op de achterkant van de Nieuwsbrief. In veel gevallen kwam vorige jaren de wijkloper pas na de kermis. Maar omdat
het veilingcomité net als vorig jaar
weer een fullcolour veilingcatalogus
uit willen brengen, hebben ze meer
voorbereidingstijd nodig.

Gevers worden gevraagd om er aan
te denken dat de veiling geen rommelmarkt is. Kopen moeten aantrekkelijk zijn. Gebruikt speelgoed
voor kinderen wordt niet meer aangenomen. Deze kavels zijn voor andere kinderen niet aantrekkelijk genoeg. Het veilingcomité is vooral op
zoek naar kavels voor de oudere
kinderen. Financiële giften zijn ook
welkom. Het Veilingcomité koopt
hiermee goedlopende kavels.
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Ondernemers Zuiderlegmeer
gaan voor glasvezel
Uithoorn/De Kwakel - Het Kwakelse/Uithoornse deel van de Zuiderlegmeerpolder, een gebied voor
een groot deel gevuld met kwekerijen, veredelaars en andere tuinbouw gerelateerde handelsbedrijven, heeft een urgent probleem.
Waar het gebied de oase van de
tuinbouw in onze omgeving is, is het
aan de andere kant een dorre digitale woestijn. Het belabberde internetbereik via de bestaande kabelnetwerken en het ontbreken van
een commerciële partij die het gebied wil voorzien van een glasvezelverbinding (‘een C-gebied waar niet
voldoende rendement te halen is’)
heeft veel bedrijven al gedwongen
tot het nemen van onconventionele
maatregelen, zoals het opzetten van
straalverbindingen met gebieden
die wel voorzien zijn van een goede
verbinding. ‘Maar deze straalverbindingen zijn niet stabiel, een noodmaatregel bij gebrek aan beter,’ aldus Bart Oostveen, een van de initiatiefnemers en tevens een van de
eigenaren van De Zonnebloem Jonge Planten. ‘Het steeds verder toe-

nemende gebruik van het internet als handels- en verkoopplaats
voor de producten en diensten in de
tuinbouw, maakt dat we niet meer
kunnen werken met de bestaande,
zwakke ADSL verbinding.’ Vandaar
het initiatief van een groep ondernemers uit het gebied om, gesteund
door de LTO en het Kwakelse Ondernemersfonds, een glasvezelnetwerk
in eigen beheer op te zetten. Het behelst het Kwakelse deel van de Zuiderlegmeerpolder, dwz. een stukje Mijnsherenweg, Hoofdweg, Achterweg, Dwarsweg en Kalslagerweg,
een netwerk van omstreeks 17 kilometer lengte.
Quickscan
‘Momenteel wordt er een quickscan
uitgevoerd om de interesse en de
bereidheid tot investeren van de bedrijven te polsen,’ aldus Oostveen.
‘We hebben vijftig bedrijven nodig
om de businesscase rond te krijgen
en we zijn al aardig op weg, maar
moeten nog een aantal bedrijven
mee krijgen om van start te kunnen.
Als dat lukt, dan ligt er binnen een

jaar een zakelijke glasvezelverbinding (een aansluiting die veel meer
data kan verwerken en veel stabieler
en betrouwbaarder is dan een particuliere). ‘Dan hoeft mijn zoon tenminste niet meer naar zijn tante in
Kudelstaart om zijn huiswerk op zijn
Chromebook te maken,’ aldus mevrouw Rewijk, die aan het eind van
de Achterweg woont en regelmatig
dagenlang verstoken is van internet. De secretaris van LTO De Kwakel Wout van Tol staat vierkant achter het project. ‘Dit is wat de onderneming van de toekomst nodig heeft,’stelt hij. ‘Te veel bedrijven
kunnen niet meer uit de weg met de
huidige verbindingen. En ook al redden een aantal zich nu nog wel, het
is zaak om nu aan te haken en klaar
te zijn voor de toekomst. Ik durf te
stellen dat een bedrijf zonder een
degelijke internetverbinding op termijn niet meer mee kan en dan ook
in het economische verkeer een lagere waarde zal hebben dan degenen die wel zijn voorzien. Een investering die zich dubbel en dwars zal
terugbetalen, zeker gezien het feit
dat de aansluiting na de aflosperiode veel en veel goedkoper zal zijn
dan een commerciële. De ondernemers zullen zelf de eigenaren van
het netwerk zijn en blijven. We moeten dit met zijn allen voor elkaar zien
te krijgen. Van de commerciële partijen of de overheid hoeven we niets
te verwachten, hoe frustrerend dat
ook is. Nu is het moment voor de ondernemers om - noodgedwongenhun eigen verantwoordelijkheid te
nemen voor hun digitale toekomst:
met de stoomtrein of met de HSL.’
De in het gebied gelegen woonhuizen krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid mee te liften met het initiatief van de ondernemers. Zodra het
businessplan gereed is, wordt meer
duidelijk over het kostenplaatje voor
deze particuliere aansluitingen. Zowel particulieren als nog niet benaderde bedrijven kunnen zich per
mail wenden tot pouwr@caiway.nl
voor meer informatie.

AMSTELPLEIN VIERT

25

BESTAAN

jarig

Modehuis Blok:
Goed gekleed de deur uit!
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.
Ook Modehuis Blok behoort tot het eerste garnituur
winkels dat zich in 1991 in het toen nieuwe winkelcentrum Amstelplein vestigde. De winkel is gelegen
aan de buitenrand van het winkelcentrum op de hoek
met de Laan van Meerwijk, schuin tegenover het gemeentehuis en biedt op meer dan 1.500 m2 winkeloppervlak een prachtige collectie van de mooiste dames- en herenkleding. Die bestaat zowel uit bekende
maar ook verrassend andere merken tegen een prima
prijs/kwaliteitsverhouding. Ervaren en klantvriendelijke modeadviseurs tonen u graag onder het genot
van een kopje koffie de laatste modetrends. Zij nemen de tijd om u met zorg en aandacht te kleden
waardoor winkelen in dit opzicht een ware ervaring
wordt. Komt u met uw kinderen, dan kunnen die zich
vermaken in de speelhoek. Vanzelfsprekend wordt u
op verzoek geholpen wanneer u snel en gericht op
zoek bent naar een kledingstuk of een complete outfit
wat u voor ogen heeft.
Directie en medewerkers hebben als filosofie dat ‘de
beste mode kleding is die je past’. Anders gezegd: u
bent het beste gekleed wanneer kleding bij uw figuur
en persoonlijkheid aansluit. Mode die qua snit, materiaal, kleur, combinatie en stijl bij u horen. Zo stapt u
met een prettig gevoel de deur uit en komt u met datzelfde prettige gevoel weer terug. Dat geldt evenzeer

voor degenen die vallen binnen de wat grotere maten.
Kortom, medewerk(st)ers van Modehuis Blok streven
ernaar dat hun klanten op alle niveaus goed gekleed
de deur uit gaan.
Modehuis Blok dankt haar naam aan de oprichtster,
Anna Blok, die in 1938 een eenmanszaak in herenmode en textiel aan het Marktplein in Uithoorn begon. Uiteindelijk is Modehuis Blok uitgegroeid tot
een stabiel bedrijf met twee vestigingen. Eén op het
Amstelplein in Uithoorn en één in Amsterdam Buitenveldert op het Gelderlandplein. De winkel op het
Amstelplein is een paar keer verbouwd om tegemoet
te komen aan de moderne eisen van deze tijd en telt
behalve talloze klanten uit Uithoorn e.o. ook heel veel
modebewuste personen van (ver) buiten de regio.
Meer weten? Zie www.modehuisblok.nl.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Vakantiespeelweek Vinkeveen
2016 komt er aan
Vinkeveen - Het aftellen is begonnen voor de bekende en populaire Vakantie Speelweek Vinkeveen.
Nog enkele dagen te gaan en het
is zover. Van maandag 15 augustus
t/m donderdag 18 augustus worden er voor de 36e keer weer allerlei leuke activiteiten voor kinderen
van 5 t/m 12 jaar georganiseerd in
en rond dorpshuis De Boei aan de
Kerklaan in Vinkeveen en een dag
op de sportvelden van SV Hertha.
Ook kinderen van 4 jaar zijn van harte welkom maar die mogen uitsluitend onder begeleiding van een oudere aan een aantal passende activiteiten deelnemen. Alle dagen wordt
om 10.00 uur begonnen en het eindigt om 15.00 uur. Tussentijds is er
een korte lunchpauze, namelijk van
12.30 tot 13.00 uur. De kinderen kunnen hun eigen lunchpakketje mee-

nemen en tussen de middag overblijven. Een dagkaart kost 3 euro. De
hele week mee doen kost 10 euro.
Losse kaarten zijn te koop ‘aan de
kassa’ in De Boei vanaf 9.45 uur. De
organisatie stelt het op prijs als kinderen voor noodgevallen een telefoonnummer bij zich hebben waardoor een ouder of begeleider bereikbaar is. Ook dienen de kinderen een
door de ouder(s) ondertekend briefje bij zich te hebben als het kind
wordt toegestaan zelfstandig van en
naar huis te gaan. Bijvoorbeeld om
tussen de middag thuis te eten. Kleine kinderen kunnen ook rond gehaald en gebracht worden.
Programma
De maandag gaat altijd van start
met het traditionele knutselen binnen in de grote zaal en buiten. Zo-

wel voor jongens- als voor meisjes zijn er talloze leuke activiteiten, waaronder allerlei vormen van
handwerken, maar ook timmeren.
Dinsdag is dit jaar bij mooi weer gereserveerd voor sport op de velden
van SV Hertha op het sportcomplex
De Molmhoek. Tot de diverse sportactiviteiten behoren o.a. voetbal,
volleybal. Frisbee en andere sportonderdelen. De kinderen worden
op leeftijd ingedeeld in groepen die
met elkaar een onderlinge competitie aangaan. Bij slecht weer wordt
gebruik gemaakt van de sportzaal in
De Boei. Woensdag is het tijd voor
Theatermakerij Storm. Deze organisatie wil kinderen op een leuke en
uitdagende manier kennis laten maken met theater. Er worden verschillende workshops gegeven waar de
kinderen zich kunnen uiten door
middel van podiumkunst. Alle kinderen worden daartoe ingedeeld in
leeftijdsgroepen. Elke groep neemt
deel aan eigen workshops naar
keuze, zoals acrobatiek, stuntman,
superheld, monsterbende, springking en planking. Op de laatste
dag, donderdag, is er een breed
programma. Behalve het bekende sprinkussenfestijn en de schatkamer gaan medewerkers van ‘Fort
van de verbeelding’ met de kinderen een muziekvoorstelling voorbereiden waarin raps, geweldige bodybeats en meeslepende liedjes ten
gehore worden gebracht. Aan het
eind van de middag mogen ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden deze voorstelling bijwonen.
Plezier voor een paar euro
De Vakantie Speelweek biedt kinderen vier dagen lang veel gezond en
verantwoord plezier met activiteiten
op het gebied van creatief handwerken, actief bezig zijn, sport en talrijke (ont)spannende spelletjes. Alle
dagen zijn meestal altijd volgeboekt.
Voor een paar euro per kind kunnen
ouders hun kind(eren) eraan laten
deelnemen. Vanzelfsprekend gebeurt dat onder toezicht van talrijke vrijwilligers die zich die dagen als
begeleider aanmelden. Zonder hen
zou deze speelweek niet mogelijk
zijn, Voor nadere inlichtingen, met
name om te vragen of er nog ruimte
voor deelname is, belt u met Jorge
Jansen 06-21592105. Bekijk ook de
website www.vakantiespeelweek.nl.
Tot ziens in De Boei in Vinkeveen!

Miss Beauty loopt Dorpsloop
voor Stichting Haarwensen
Wilnis - In de aanloop naar de Miss
Beauty of the Netherlands verkiezing op 10 september probeert Na-

dine opnieuw zo veel mogelijk geld
te verzamelen voor de Stichting
Haarwensen. Veel kinderen die als

50 jaar De burgh:

10 jaar Emmausparochie
Uithoorn - In het begin van de zestiger jaren groeide Uithoorn sterk.
Die groei was al eerder ingezet en in
1959 werd vanuit het bisdom Haarlem een nieuwe pastoor benoemd
die als opdracht kreeg een nieuwe katholieke parochie tot stand
te brengen voor de nieuwe wijken
van het dorp. Pastoor Hermans begon met een noodkerk op de plaats
waar nu het busstation is en er kwamen plannen voor een nieuw kerkgebouw. Daarmee liep de katholieke gemeenschap gelijk op met
de Protestante gemeenten in Uithoorn. Want eind 2014 is met een
spektakel op het water gevierd dat
de Hoeksteen – die oorspronkelijk
ook een kerk was - 50 jaar bestond.
En de huidige PKN-gemeente vierde enkele maanden geleden dat de
Schutse Abraham heeft gezien.
Samen
Voor de datum waarop de parochie
viert dat de kerk vijftig jaar bestaat
kon natuurlijk worden gekozen uit

meerdere data. In maart 1966 werd
de eerste steen ingemetseld en de
officiele inzegening vond plaats in
december 1966. In juni 2006 werden de beide parochies samengevoegd tot een nieuwe gemeenschap
en in januari 2007 werd dat officieel met een plechtige viering waarin
de hulpbisschop Mgr.van Burgstede voorging. Er is daarom gekozen
om bij de start van het nieuwe jaar,
nu alle vakanties e.d. achter de rug
zijn, een weeklang aandacht te besteden aan 50 jaar De Burght en 10
jaar Emmausparochie.
Viering
Op zondag 18 september om 11.00
uur is er een Eucharistieviering
waarin de beide pastores voorgaan
en alle koren hun medewerking
verlenen. Aansluitend aan de viering wordt in de dagkerk een tentoonstelling geopend met materiaal
en foto,s en krantenverslagen uit
de tijd van de ingebruikname. Tevens is er dan gelegenheid elkaar te

gevolg van een medische behandeling of een andere oorzaak kaal
zijn of worden, zouden er alles voor
over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat deze kinderen een pruik
van echt haar kunnen dragen. Zonder dat daar kosten aan verbonden
zijn voor de ouders. In haar streven de Stichting financieel te ondersteunen zal Nadine met deelname aan de Dorpsloop van Wilnis op
18 augustus aangrijpen om sponsoren aan zich te binden ten behoeve
van de Stichting Haarwensen. “Het
is zo fijn om te zien dat er zoveel
mensen zijn die een donatie willen
geven en zo de kindjes willen helpen vertelt Nadine en met het ophalen van sponsorgeld zit ik al op
een mooi bedrag”. De Dorpsloop
van Wilnis vindt dit jaar voor de derde keer plaats en wordt voor de eerste keer georganiseerd door de atletiekvereniging de Veenlopers. Nadine is uiteraard nog steeds opzoek
naar mensen die haar willen sponsoren tijdens deze loop. Bij interesse kan er contact met haar gezocht
worden via Facebook.
Foto: sportinbeeld.com
ontmoeten of misschien mensen te
treffen uit die startjaren van de kerk
onder het genot van een hapje en
een drankje. In de loop van de week
zal bij alle bijeenkomsten aandacht
worden besteed aan het feestelijk
karakter van de hele periode.
Buren
Zaterdag 24 september is het vanaf
10 uur Open Kerk. De parochie nodigt alle buren uit om de kerk waar
ze al jaren naast wonen ook van
binnen te bekijken. Op die zaterdag
worden ook alle kinderen uitgenodigd De scholen hebben daarvoor
flyers ontvangen en kinderen die bij
de parochie bekend zijn ontvingen
een eigen uitnodiging.
Er is dan gelegenheid de kerk te
bezoeken en deel te nemen aan
een sponsorloop voor een onderwijsproject in Matli in Pakistan. Pater Nico Schipper, die in die Pakistaanse gemeenschap werkzaam
is en tijdens zijn periodieke verlof
ook naar Uithoorn komt, heeft een
school gesticht voor de allerarmste kinderen in dat dorp. Zondag
25 september worden de festiviteiten dan afgesloten met een speciale viering om 11.00 uur.
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dag borrel. Zaterdag kan men het altijd spannende beachvolleybal toernooi bijwonen. Alle avonden zijn er
live music en optredens van bekende zangers met tot slot op zaterdagavond Vieze Jack en LEV. Bijwonen
van de muziekavonden kosten 10
euro per keer. Men kan ook passepartout kaarten voor alle avonden
kopen voor 30 euro per stuk. Ze zijn
te koop bij De Zwart Dranken & delicatessen, Herenweg 35; Schildersbedrijf Van Harberden, Herenweg 48,
Smit Fietsen Wilnis op de Stationsweg 3, alle in Wilnis en bij Eetcafé’t
Kruytvat, Herenweg 2 in Vinkeveen.

Wilnis Festival, een
traditioneel dorpsfeest
Wilnis - Traditiegetrouw is het ook
dit jaar weer Wilnis Festival!. Dat
wordt voor de 32e keer gehouden
van woensdag 17 augustus 14.00
uur tot en met zaterdag 20 augustus
02.00 uur op het terrein in het Speelwoud achter de brandweerkazerne
aan de Pieter Joostenlaan. Het Festival is uitgegroeid tot een echt dorps-

feest dat ook veel belangstellende
bezoekers vanuit de omgeving trekt.
Alle aspecten zullen er weer zijn: zoals een leuke kermis op alle dagen,
middagen voor jong en oud, waarbij de woensdagmiddag weer helemaal in het teken staat van de jeugd,
de brandweer die als vanouds jonge
spuitgasten de kans geeft om ‘brand-

jes’ te blussen, de klompenrace op
woensdagavond, een 55-plus middag op donderdagmiddag met een
fantastische bingo waarbij mooie
prijzen zijn te winnen en in de avond
de Dorpsloop waarvoor parcoursen
van 1 (kinderloop), 5 en 10 km zijn
uitgezet. Op vrijdag is er voetvolley
met vanaf 16.00 uur de vrijdagmid-

Leuke kIndermiddag
Het Festival is voor de meeste (jonge) kinderen het leukste op woensdagmiddag. Dan gaat het feest om
14.00 uur van start met de bekende kindermiddag. Die wordt volledig gesponsord door Jumbo Supermarkt aan de Molmlaan in Wilnis. Er
is een uitgebreid en gevarieerd programma waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Er zijn gratis poffertjes en kinderen krijgen lekkers
en limonade. Verder kunnen kinderen meedoen aan brandweer spelen, zich laten schminken i.s.m. het
Lilianefonds, er zijn super springkussens, maar ook een kinderdisco,
een knutseltafel en verrassend veel
meer. De organisatie van het Festival hoopt dat het mooi zomers weer
zal zijn tijdens de komende dagen en
wenst iedereen bij voorbaat veel plezier. Daar sluit de redactie van deze krant zich graag bij aan. Zie voor
meer informatie de website: www.
wilnisfestival.nl en/of het programmaboekje dat in Wilnis huis aan huis
is verspreid.

Shantyfestival op het plein
De Ronde Venen - Op zaterdag 20
augustus vindt alweer het 4e Shantyfestival plaats op het Boeiplein in
Vinkeveen. Ook dit jaar is er door
de organisatie weer alles aan gedaan om de Ronde Venen een waar
zangspektakel aan te bieden. Er komen landelijk bekende koren die
vanaf het prachtige podium het publiek gaan vermaken en mogelijk
verrassen met de diversiteit van het
zeemanslied. Shantyfestivals en dus
de zeemansliederen, hebben mede door de opkomst van de groep
ANCORA uit Volendam een nieuwe impuls gekregen. Ook de jongere hebben de ‘moderne’ zeemansnummers omarmd en bezoeken
steeds meer de festivals. Diverse
koren spelen hierop in en vernieuwen regelmatig hun repertoire. Het
beloofd dan ook dit jaar weer een
feest te worden. Zo’n achthonderd
toeschouwers vonden vorig jaar de
weg naar het prachtig aangeklede
muziekplein. De deelnemende koren in Vinkeveen zijn:

REACTIE VAN EEN LEZER

Viswijvenkoor Sootjevisch uit
Zevenhuizen
Dit koor bestaat al sinds 1997 en
heeft al een rijke historie achter de
rug. Het koor bestaat uit 36 vrouwen is een graag geziene gast op
braderieën (folklore) festivals etc.
Ze zijn getooid in de originele kledendracht uit diverse vissersdorpen.
Ze hebben inmiddels al 4 CD’s uitgebracht. De begeleiding bestaat
uit een accordeon, gitaar en een viool. Er wordt zo’n 20 keer per jaar
opgetreden.
Shantykoor De IJsselzangers uit
Montfoort
Uit het stadje Montfoort komt Shantykoor de IJsselzangers. Een veelgevraagd koor op festivals in binnenen buitenland en natuurlijk zijn ze
ook te beluisteren bij verzorgingshuizen en op feesten. Inmiddels
hebben ze drie CD’s uitgebracht.
Het koor dat opgericht is in 2002
bestaat uit 35 zangers en wordt begeleid door drie accordeons een
grote trom en een concerttrom.

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.

Voorinschrijving Rondje
Stelling loont
Regio - Om het eigen lustrum en
het 20-jarig jubileum van De Stelling van Amsterdam als UNESCO
Werelderfgoed te vieren trakteert
de organisatie van de sportieve
fietstoertocht Rondje Stelling voorinschrijvers op leuke cadeaus.

Duurzame (?)
waterverspilling
Uithoorn - De Straatsburgflat
wordt duurzaam gesloopt, aldus de berichten over de zorgvuldige wijze waarop enkele flatgebouwen aan de Europarei
met de grond gelijk worden gemaakt. Niets bruikbaars gaat verloren, zegt men. In hete droge
werelddelen lopen mensen vele kilometers met een emmertje om aan een paar liter water

te komen. Langs de Van Schendellaan bij de puinhoop van de
gesloopte Straatsburgflat echter loopt dat kostbare water dagenlang vierentwintig uur via
twee slangen zo het riool in. Duizenden liters al? Tienduizenden?
Wat een “duurzame” verspilling.
Vreemd.
Bob Berkemeier uit Uithoorn

Rondje Stelling vindt dit jaar plaats
op zaterdag 3 september. Sportieve fietsers kunnen zich tot en met
29 augustus a.s. inschrijven via de
website www.rondjestelling.nl. Onder het mom ‘Fietsen voor cadeau
bij 20 jaar UNESCO’ maken zij dan
kans op een voucher voor onder
meer een gratis pannenkoek, een
theaterkaartje of een gratis dagje
in een luxe spa & wellness resort.
Voor iedere twintigste voorinschrijver is er een cadeau. Er kan op drie
locaties in Noord-Holland worden
gestart voor zes verschillende afstanden. Dit zijn Uithoorn (45, 85 en
170 km), Spaarnwoude (30, 85, 120
en 170 km) en Uitgeest (60, 120 en
170 km). De routes lopen door het
fraaie Noord-Hollandse waterlandschap langs de vele forten van De
Stelling van Amsterdam, dat twintig
jaar geleden een plekje kreeg op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Rondje Stelling is dan ook een perfecte

manier om eens kennis te maken
met dit stukje Hollandse historie.
Daarnaast staat Rondje Stelling ook
in het teken van mensen met hersenletsel. De organisatie is samengegaan met de Raisin Hope Ride,
waardoor Wheelerplanet Spaarnwoude nu de derde officiële starten finishlocatie van Rondje Stelling
is. De Raisin Hope Foundation Nederland (RHF), die zich inzet voor
mensen met hersenletsel, is vanaf dit jaar het goede doel van het
fietsevenement. Van het inschrijfgeld gaat twee euro per deelnemer naar deze stichting, terwijl de
deelnemers tevens worden opgeroepen vrijwillig een eigen sponsoractie op te zetten. De opbrengst
komt ten goede aan het aangepaste fietsenproject van de RHF, waarmee zij mensen met hersenletsel de
mogelijkheid wil bieden weer sportief te bewegen. Hierdoor krijgen zij
een groot deel van hun vrijheid en
zelfvertrouwen terug en kunnen zij
weer beter in de samenleving staan.
De aangepaste fietsen worden gestald bij revalidatie- en dagbestedingscentra en kunnen door iedereen met hersenletsel gratis worden
geleend. Reden te meer om je snel
in te schrijven voor Rondje Stelling.

Word Taalvrijwilliger bij
Taalhuis Uithoorn
Uithoorn - Taalhuis Uithoorn is een
samenwerkingsverband tussen de
gemeente Uithoorn, de Bibliotheek
Amstelland en Tympaan-De Baat.
1 op de 9 volwassenen in Nederland is laaggeletterd en samen maken wij ons sterk voor het bestrij-

den daarvan. Daarom zijn we op
zoek naar taalvrijwilligers. Als taalvrijwilliger kun je het verschil maken in iemands leven. Met slechts
een paar uur vrijwilligerswerk per
week geef je iemand de kans om
zijn of haar basisvaardigheden te

Shanty & Zeemanskoor De Turfschippers uit Vinkeveen
De organisator van dit zangfestijn
en opgericht in 2008. Het koor bestaat uit 45 leden incl. de techniek
en 2 dames voor de verzorging. Muzikaal word het begeleid door 2 accordeons, gitaar, toetsenist, concerttrom en grote trom. Er wordt
zo’n 20 tot 25 keer per jaar opgetreden. De koorleden komen uit de gemeente de Ronde Venen. De thuisbasis is Vinkeveen.
Programma
11.50 u
Opening door Nancy
van Rijn directeur
Regiobank Vinkeveen
12.00-12.30 u ’t Joppekoor
12.40-13.10 u Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
13.20–13.50 u Viswijvenkoor
‘SootjeVisch’
14.00–14.30 u Shantykoor de
IJsselzangers
14.40-15.10 u ‘t Joppekoor
15.20-15.50 u Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
16.00-16.30 u Viswijvenkoor
‘Sootjevisch’
16.40-17.10 u Shantykoor de
IJsselzangers
17.20 uur
Finale met 4 koren
17.35 uur
Einde festival
Op het plein is er volop mogelijkheid aanwezig voor een hapje en
een drankje. Er is ook gezorgd voor
een aantal zitplaatsen en voor de
kinderen een springkussen. Ook
worden er tenten geplaatst. Dankzij
de sponsors is het festival gratis te
bezoeken. Bij slechte weersomstandigheden kan er uitgeweken worden naar cultureel centrum de Boei.
Voor de laatste berichten zie: www.
deturfschippers.nl

’T Joppekoor uit Warmond
Het mannenkoor uit het Zuid-Hollandse Warmond werd in 1997 opgericht door een groep van zo’n 30
zangers en enkele muzikanten. De
meeste leden zijn watersportliefhebbers. Inmiddels bestaat het koor
uit meer dan 50 leden en deze worden begeleid door 4 accordeons en
een gitaar. Zondag 13 November
is er het inmiddels bekende Joppe
shantyfestival.

EHBO: voor iedereen
Uithoorn - Wil jij ook je EHBO diploma halen en ben je op zoek naar
een goede en fijne vereniging? Meld
je dan aan voor de cursus bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging afdeling Uithoorn! Onze vereniging
verzorgt al 63 jaar EHBO cursussen
in Uithoorn. Onze lessen worden gegeven door enthousiaste en ervaren instructeurs die altijd met plezier
hun kennis en kunde willen delen.
Op dinsdagavond 4 oktober 2016 om
20.00 uur start de opleiding voor het
diploma eerste hulp inclusief AED
training (ook voor baby en kind) en
de module verbandleer. In 15 lessen,
die gegeven worden in sport- en activiteitencentrum De Scheg, word
je opgeleid tot eerstehulpverlener.
Het lesgeld voor de cursus bedraagt
190,-. Dit bedrag is inclusief cursusboek, verbandmateriaal en examenkosten. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de
kosten van een EHBO opleiding. Informeer hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij. Iedereen vanaf 16 jaar

kan deelnemen aan deze cursus die
afgesloten wordt met een internationaal erkend examen en diploma. De
cursus wordt gegeven volgens de
richtlijnen van Het Oranje Kruis.

verbeteren, zoals lezen en schrijven. Vrijwillige taalcoaching is ontzettend belangrijk en waardevol. Zo
kunnen cursisten dankzij taalcoaching beter mee doen in de maatschappij en ontstaat er meer begrip en verbinding tussen anderstaligen en Nederlandstaligen. Na een
taaltraject kunnen deelnemers bijvoorbeeld makkelijker formeel onderwijs vinden of ze vinden sneller
(vrijwilligers)werk. Vind je het leuk
om met taal en mensen te werken?

Beschik je over inlevingsvermogen,
geduld en flexibiliteit? Beheers je
de Nederlandse taal goed? En wil je
vrijwilliger worden? Dan is dit misschien wel iets voor jou! Er zijn taalvrijwilligers nodig die zowel anderstaligen, als mensen die Nederlands
als hun moedertaal hebben, kunnen
begeleiden. Heb je interesse, neem
dan contact op met Claudia Prange, projectcoördinator Taalhuis Uithoorn, tel (0297) 230 280 of via taalhuisuithoorn@stdb.nl.

EHBO cursus reanimatie/AED
en Kind
Naast onze reguliere EHBO cursus en de herhalingslessen, geven
wij ook de cursus reanimatie/AED
en EHBO Kind. De eerstvolgende
AED cursus bestaat uit twee avonden van 2 1/2 uur en wordt gegeven
op 31 januari en 7 februari 2017. De
cursus EHBO Kind wordt gehouden
op 3 dinsdagavonden namelijk: 7, 14
en 21 maart 2017. De lesavonden duren van 19.00 uur tot 22.00 uur. Kijk
voor meer informatie op onze website http://ehbo-uithoorn.nl/cursusehbo.html en meld je gelijk aan! Natuurlijk kun je ook contact opnemen
met de secretaris van de vereniging:
Ria van Geem, tel. 0297-560160 of
via e-mail: ehbouithoorn@kabelfoon.net.
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gewerkt aan flexibiliteit, kracht en
ademhaling. Op de woensdagavond
is er ook een speciale les voor mensen met een belemmerend overgewicht. In deze les wordt rustig gewerkt aan het versoepelen van de
spieren.

Nieuw seizoen
Dansstudio Sietske

De Ronde Venen - Na een spetterende eindvoorstelling in het prachtige theater De Meerse in Hoofddorp, wordt het nu weer tijd om
vooruit te blikken naar het nieuwe seizoen met veel nieuwe lessen.
Dansstudio Sietske staat bekend
om de allround streetdance lessen,
maar vanaf nu brengen zij nog veel
meer op de planken .Nieuw op het
rooster is onder andere de moderne dans. In deze les werk je veel
met emoties op mooie muziekstukken. Daarnaast leer je de technieken van het klassiek ballet, waardoor je uiteindelijk te gekke sprongen kan maken en je jezelf helemaal
kunt laten gaan..
Yoga/pilates
Wegens groot succes hebben zij
vanaf september niet alleen op zondag- maar ook op woensdagavond
een yoga les. Deze les is alles behalve zweverig en er wordt keihard

Specials gezocht!
Een jaar geleden is Dansstudio
Sietske een samenwerking aangegaan met Amerpoort. Ze geven
met heel veel plezier les aan mensen met een verstandelijke beperking. Het is heel mooi om te zien
hoe snel iedereen in deze les vooruit gaat. De houding van deze dansers wordt ook verbeterd en ze beginnen steeds meer te stralen. Het
optreden bij de eindvoorstelling
is zeer goed in de smaak gevallen bij zowel de dansers als bij het
publiek. Nu willen zij deze gezellige groep graag uitbreiden, zodat we
nog meer mensen blij kunnen maken met onze lessen! Dus ben of
ken jij iemand met een verstandelijke beperking die graag wil dansen?
Kom dan gerust een keer langs voor
een gratis proefles. Ze dansen elke donderdag avond van 19.00 tot
20.00 bij Amerpoort achter MarioOord in Vinkeveen. Ook is er Hiph
voor jong en oud.
Seizoen 2016/2017
In de week van 22 augustus gaan
ze weer beginnen.. Je bent van harte welkom aan de Rendementsweg
12D te Mijdrecht.
De lestijden staan op www.dansstudiosietske.nl. En voor meer informatie kunt u kijken op onze Facebook of mailen naar info@dansstudiosietske.nl.

Speel Mee mogelijk dankzij
vrijwilligers en sponsoren
Uithoorn - Zo’n twee weken voor
aanvang van de Speel Mee week in
Uithoorn vroegen we de vrijwilligers
van de organisatie naar de stand
van zaken. Een beetje stress om alles weer rond te krijgen is hen niet
vreemd zo in de aanloop naar de
uitvoering. Maar enthousiast vertelde ze dat de inschrijvingen wederom vlot verlopen, sommige activiteiten dreigen al vol te geraken. Of we
dit wilde doorgeven aan ieder die
wel nog hun kinderen wil opgeven
want langer hiermee wachten kan
leiden tot teleurstellingen.
De aanmeldingen voor vrijwilligers
kan echter een stukje beter “voor
sommige onderdelen hebben we
nog echt veel hulp nodig, dus alstublieft ben je iemand of ken je
iemand die een dagje wil komen
helpen? We hebben je hard no-

Gaslek

De Ronde Venen - Een inwoner
van Wilnis heeft vorige week een
gasleiding in zijn tuin geraakt bij het
slaan van palen voor een nieuwe

dig!” Alle aanmeldingen en informatie over het programma kan iedereen nog steeds op onze website vinden (www.speelmeeuithoorn.
nl). Tenslotte willen ze nog een grote duim opsteken naar alle ondernemers welke, vaak al jaren lang,
Speel Mee ondersteunen. Plaatselijke ondernemers welke binding
hebben met hun vestigingsplaats
en naar draagkracht ons initiatief
ondersteunen, geweldig dat dat nog
steeds met zo veel betrokkenheid
gebeurd! Hierbij wilde men , als het
mag, graag de namen van Jos van
der Berg, Sigma Coatings Uithoorn,
maar ook Friends en De Goudrenet noemen als trouwe sponsoren.
Waarbij opgemerkt dat we hiermee
vele geweldige sponsoren te kort
doen door ze niet te noemen. Alle
geweldig bedankt, zonder jullie zou
het niet mogelijk zijn!
schutting. Hij sloeg de paal recht op
de gasleiding aan de Watertuin in
Wilnis. Hij belde meteen de brandweer welke poolshoogte kwam nemen. Netbeheerder Stedin heeft het
lek weten te dichten.

Vechtpartij na het maken van foto
De Ronde Venen – Afgelopen week
was er even spanning en sensatie onder het viaduct in Vinkeveen. Politieagenten met kogelvrije vesten kwamen een vechtpartij oplossen. De
melding die de agenten doorkregen maakte dat zij met kogelvrije
vesten aankwamen. Rond half negen ‘s avonds werd er op de zogeheten Pokémon Go verzamelplaats onder het viaduct aan de Herenweg in

Vinkeveen ‘een verdachte auto gesignaleerd’. Er werden door de pokemon
omstanders een foto van de auto, wat
echter niet erg werd gewaardeerd
door de inzittenden van deze auto. Zij
stapte uit waarbij een woordenwisseling ontstond die echter al snel in een
vechtpartij uitliep. De politie werd gebeld en gezien de dreiging kwamen
zijn met vesten. Dit bleek overbodig.
De boel werd gesust.

Scooter snel terug
Uithoorn - Op zaterdag 30 juli is rond half twaalf in de ochtend
een gestolen scooter aangetroffen
in de Faunalaan. De scooter stond
niet op het contactslot. Agenten
konden de eigenaar snel verblij-

den toen hij aangifte kwam doen.
De scooter bleek rond half twee in
de nacht gestolen te zijn. Inmiddels
rijdt hij weer rond op zijn scooter
waarvoor hij vast een stevig slot gekocht heeft.

Laptops weg na bedrijfsinbraak
Uithoorn – Vorige week is ingebroken in een bedrijf aan de Amsterdamseweg. De politie kreeg een
melding van het bewakingsbedrijf
op het terrein dat er braaksporen

aangetroffen waren. Agenten zijn
een kijkje gaan nemen. Inderdaad
bleken dieven zich toegang verschaft te hebben. Er zijn vijf laptops
van het merk Dell gestolen.

Teveel drank scooterrijder
De Kwakel - Op zondag 31 juli om vijf uur in de nacht is een 22
jarige scooterrijder uit Uithoorn
betrapt op rijden onder invloed
van alcohol. Op de Vuurlijn is de
man tot stoppen gemaand door de

politie. Hij moest blazen en mee
naar het bureau voor een test. Het
ademanalyseapparaat staakte bij
875 Ugl. De 22 jarige heeft een rijverbod en een dagvaarding gekregen.

Hennepplantage opgerold
Uithoorn - Op donderdag 28 juli om
half drie in de middag is de politie
een pand ingegaan aan de Ondernemersweg. Het vermoeden bestond
dat het bedrijf was omgetoverd tot

hennepkwekerij. Het bleek juist. De
plantage bestond uit zo’n 144 planten. Alle planten zijn vernietigd en de
apparatuur is in beslag genomen. De
politie doet verder onderzoek.

Echtpaar Bras-Scheenhart
Wilnis - Maandag 8 augustus was
het precies zestig jaar geleden dat
het echtpaar Bras-Scheenhart in
het huwelijksbootje stapte. Net als
afgelopen maandag was het een
mooie dag, met veel zonneschijn.
Hij, een ras-Wilnisser, was 22 jaar en
zij, afkomstig uit Breukelen achttien
lentes. Ze leerden elkaar kennen via
haar broer, die gelijktijdig met de
heer Bras in militaire dienst zat. Na
hun trouwen woonden ze korte tijd
op een woonboot in Wilnis en kwamen later in de Dorpsstraat in Wilnis
te wonen. Daar hebben ze ook ruim
twintig jaar een groentezaak gehad,
schuin tegenover het oude gemeentehuis. Ook werkte de heer Bras enige tijd in de Mijdrechtse verffabriek
en ging hij, nadat hij zijn groentewinkel had verkocht, aan de slag
in de zaak van zijn zoon in Amsterdam. Die was daar in de voetsporen
van zijn vader getreden en had daar
een mooie groentewinkel. Ze kregen zes kinderen die ondanks het
drukke leven van hun ouders niets
te kort kwamen. Op zondag gingen
ze regelmatig gezellig naar de Vinkeveense Plassen om van het wa-

Fietsen gestolen
Uithoorn - Op dinsdag 2 augustus
zijn tussen twee uur in de middag
en negen uur in de avond twee Koga Miyata’s gestolen bij het busstation in de Marijnenlaan. De fietsen
zijn beide zwart van kleur. De registratienummers eindigen op 860 en
164. Ook in de Meerwijk zijn fietsendieven actief geweest. Op woensdag

ter te genieten of er waren andere
uitjes. Bijzonder vinden de kinderen dat hun moeder altijd zo vooruitstrevend is geweest. ,,Het waren
zestig mooie jaren,’’ zegt het bruidspaar dan ook in koor. Een hoogtepunt noemen is moeilijk, het waren
er veel de geboorten van hun zes
kinderen, de acht kleinkinderen en
de vijf achterkleinkinderen bijvoorbeeld.

3 augustus is tussen drie en zes uur
in de middag een kinderfiets ontvreemd uit Gooimeer. De fiets is van
het merk S’cool en groen van kleur.
Uit Gaastermeer zijn op zaterdag 6
augustus tussen een uur in de nacht
en zes uur in de morgen twee mountainbikes ongevraagd van eigenaar
gewisseld. Het betreft een ATB Trek
en een ATB Bulls Tokee 24 respectievelijk grijs en blauw van kleur.

2 Maal inbraak in Parochie
Uithoorn - Tussen dinsdag 2 en
vrijdag 5 augustus is ingebroken
in de Parochie aan de Schans. De
politie heeft de ruimte doorzocht
en sporen veilig gesteld. De dader
heeft geslapen en gegeten in de Parochie. Tussen vrijdag 5 en zondag
7 augustus heeft opnieuw een per-

soon, mogelijk dezelfde dader, zich
toegang verschaft. Het dicht gemaakte keukenraam was weer geopend. De inbreker heeft opnieuw
geslapen in de Parochie en geprobeerd te koken. Dit maal zijn ook
goederen gestolen. De politie doet
verder onderzoek.

Winkeldievegge betrapt
Uithoorn - Op woensdag 3 augustus om half zeven in de avond is een
winkeldievegge betrapt in een super op het Zijdelwaardplein. De 54
jarige inwoonster had voor 66 euro
aan spullen in haar tas gestopt en

dacht hiermee de winkel uit te kunnen lopen. Door medewerkers werd
de diefstal gezien. De vrouw is aangehouden en door de politie meegenomen voor verhoor. Ze heeft een
taakstraf van 40 uur gekregen.

Computerles bij
SeniorWeb DRV
Regio - De vakanties zijn bijna afgelopen, dus tijd om over te gaan naar
de orde van de dag. SeniorWeb De
Ronde Venen haakt daar op in met
twee lessen Veilig Internetten. U leert
dan waar op te letten bij interrnetten,
emailen, internetbankieren en Facebooken thuis of op vakantie. We gebruiken geen moeilijke woorden en
leggen gewoon uit wat u moet doen
en wat u niet moet doen. Neem uw
eigen laptop met Windows 7 of Windows 10 mee. We verwachten wel dat
u een beetje met de computer overweg kunt zoals e-mailen en internetten want dit is geen beginnerscursus
Windows. Heeft u een IPad of Android tablet/telefoon bel ons dan. Bij
voldoende belangstelling pakken we
die mee.
Het cursusprogramma dit najaar in
de bieb te Mijdrecht
- Windows 10 basis, internet en
email. Acht maandagochtenden
te beginnen 22 aug.
- Windows 10 basis, internet en
email. Acht woensdagochtenden
te beginnen 19 okt.
- Bestandsbeheer. Vier donderdagochtenden te beginnen 29 sept.
- Bestandsbeheer. Vier maandag-

ochtenden te beginnen 7 nov..
- Google Foto’s. Vier dinsdagochtenden te beginnen 15 nov.
- Veilig Internetten. Twee vrijdagochtenden te beginnen 2 dec.
- Rabo internetbankieren Een les
op vrijdagochtend 26/8, 30/9,
28/10 en 25/11
- Tablet en Smartphone. Een les op
vrijdagmorgen 18 nov.
- Itunes. Vier lessen gepland voor
2017.
Indien interesse, meld u aan.
Het cursusprogramma dit najaar in
het buurtnest in Uithoorn
- Windows 10 basis, internet en
email. Acht dinsdagmiddagen te
beginnen 6 sept.
- Windows 10 basis, internet en
email. Acht donderdagmiddagen
te beginnen 27 okt.
Hulp nodig? Elke maandag- en
woensdagmiddag van 2 tot 4 staat
SeniorWeb in de bieb te Mijdrecht
klaar voor de seniorwebber. Voor informatie en aanmelden 0297-282938
of 06 5345 4196 of een mailtje naar
seniorwebdrv@gmail.com. Kijk ook
eens op www.seniorwebderondevenen.nl

Uithoornaar schrijft zijn 2e boek

Een Argentijns testament
Uithoorn - Na het eerste boek van
mevrouw B.A. Vork uit Uithoorn, een
biografisch werk met de titel Dagboek van een ‘geesteszieke’ jeugd,
is nu haar tweede boek verschenen een roman Een Argentijns testament gehete . De schrijfster laat
je genieten van diep menselijke gevoelens in een meeslepende stijl.
Het is een getuigenis van moed, wil
en risico nemen.
Ze neemt geen blad voor de mond
in de liefdesrelatie, die ze beschrijft
in deze eerste roman. Tijdens de
economische crisis in Nederland in
1981, krijgt de werkeloze Kim Peskens een verzoek van haar oom uit
Argentinië om naar hem toe te komen. Hij heeft longkanker en wil
haar zijn bedrijf leren kennen, om
het na zijn dood aan haar na te laten. Haar vierjarige relatie met een
vrouw is anderhalf jaar geleden beeindigd en het eindeloos solliciteren
maakt haar moedeloos.
Op 33 jarig leeftijd vertrekt ze, alleen
met een reisvisum van negentig dagen, naar Argentinië. Ze moet het
hoofd bieden aan dierverminkingen
en zelfs een raadselachtige moord

van een veedrijver. Ondanks dat ze
de liefde had afgezworen komt die
al snel op haar pad. Na jaren is ze
in staat geweest een imperium op
te bouwen, waarna ze haar carrière
wil afsluiten met haar oorspronkelijke opleiding en hobby, maar dan....
Het boek is verkrijgbaar in iedere
boekhandel. Het is een paperback,
heeft 429 pagina’s en kost 22,50

De Springbok zet de
deuren open
De Hoef - Toen in de maand juli de
meeste mensen, op welke wijze dan
ook, hun vakantie aan het vieren
waren, is er in Dorpshuis De Springbok heel hard gewerkt. Nadat er
een aantal jaren geleden flink was
gerenoveerd en verbouwd bleef de
wens om de gymzaal eens goed aan
te pakken bestaan. Daar is uiteraard
dan wel geld voor nodig wat er toen
(nog) niet was. Nu we een paar jaar
verder zijn is, dank zij een financiële BTW-meevaller die mogelijkheid
er wel gekomen en werd er besloten om gedurende de vakantieperiode dit te realiseren. Als eerste zijn
er nieuwe kozijnen geplaatst met
dubbel beglazing. Daarna heeft De
Springbok zich laten adviseren door
een kleurenexpert en aan de hand
daarvan zijn het plafond, wanden en
toneel in hedendaagse kleuren ge-

spoten. Omdat tegenwoordig energie zuinig beheer aan de orde is de
oude TL verlichting verwijderd en
daarvoor in de plaats is er LED verlichting aangebracht. Ook de entree
is gelijk grondig aangepakt door
glasvezelbehang aan te brengen
voor een versteviging van de wanden. Ook is er een andere garderobe opstelling gekomen. Frisse, heldere kleuren geven nu de toon aan
en maken dat het Dorpshuis weer
helemaal in de huidige tijd past. De
deuren staan weer open om alle gebruikers te verwelkomen. Op zaterdag 3 september a.s. staan de deuren ook open tussen 15.00 en 17.00
uur voor een “Open Huis” waar een
ieder uit De Hoef en/of omstreken
onder het genot van een glaasje
bubbels welkom is om een kijkje te
komen nemen.
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Legmeervogels spelen
leuk duel tegen CSW

Kooyman Polderloop een
geweldig loopfeest

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 6
augustus heeft de selectie van Legmeervogels een oefenpotje gespeeld tegen CSW, Hoewel CSW en
Legmeervogels elkaar ook tegenkomen in de 3e ronde bekercompetitie hebben beide trainers er geen
moeite mee om nu al een oefenwedstrijd te spelen. Zowel CSW als
Legmeervogels speelde in een combinatie elftal dat bestond uit veel
spelers welke nog heel weinig hebben getraind en verder uit een mix
van diverse spelers. Er is gekozen
om 3 x 30 minuten te spelen met telkens een rust van 2, 3 minuten. Deze speelwijze is dus een flinke aanslag op de conditie. Legmeervogels
ging van start met Donovan Partosoebroto, Jordi Holt, Sven van Beek,
Jasper Burgers, Jordy de Groot, Dusan Gorgievski, Stefan Gorgievski,
Rinaigel Ogenio, Tycho Spanje, Nick
Verschut en Jeffrey Nauta. in de
eerste 30 minuten heeft Legmeervogels het moeilijk. Er wordt erg veel
balverlies geleden, het tempo waarin werd gespeel en men had moeite
om elkaar te vinden. Dit is dan vragen om moeilijkheden. In de 12e minuut wordt het matige spel van Legmeervogels afgestraft en komt CSW
wel heel eenvoudig op een 1-0 voorsprong. De inleiding van deze treffer
was weer een onnodig balverlies op
het middenveld en als er dan in de
verdediging erg veel vrijheid wordt
gegeven aan de aanvaller van CSW
is het pleit beslecht. 1-0.

Regio - Donderdag 4 augustus was
de 28e Kooyman Polderloop weer
een geweldig loopevenement met
veel deelnemers, veel belangstelling langs het parcours en een goede organisatie. De polderloop blijft
een grote aantrekkingskracht hebben op veel lopers. De weergoden
werkten uiteraard mee en meer dan
900 lopers van jong tot oud waren
naar naar het evenemententerrein
in de Kwakel gekomen om een van
de afstanden af te leggen.

Beter
In de tweede 30 minuten komt Legmeervogels wat beter in de wedstrijd. Krijgen ook een 2-tal 100 %
kansen maar weet deze niet te ver-

zilveren. Maar het spel van Legmeervogels ziet er toch steeds beter
uit. Combinaties beginnen te lopen
en men weet elkaar beter te vinden. Het leidt dan nog niet tot treffers maar toch het voetbal komt er
weer in. Na deze tweede 30 minuten
is het nog steeds 1-0 voor CSW. dan
de 3e 30 minuten. Het is dan wel te
zien dat deze speelwijze een aanslag is op de conditie en dan is ook
te zien dat Legmeervogels een stapje verder is in de voorbereiding dan
CSW. De conditie welke nu een rol
gaat spelen is bij Legmeervogels net
iets beter dan bij CSW. Legmeervogels zijn dan ook meer en meer op
de helft van CSW te vinden als CSW
op de helft van Legmeervogels. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat
Legmeervogels via een fraaie treffer van Dusan Georgievski op gelijke hoogt komt met CSW. Dan wil
Legmeervogels meer en er worden
dan ook meer en meer persoonlijke duels gewonnen. De doelman
van CSW heeft dan ook zijn handen vol om een tweede treffer van
Legmeervogels te voorkomen. In de
88ste minuut wordt hij dan toch gepasseerde door Rinaigel Ogenio en
wint Legmeervogels dit oefenpotje met 1-2. Ook in deze wedstrijd is
er veelvuldig gewisseld en vooral op
posities. Zo zijn in het veld gekomen
Mike Waeijen en Zaid Lahmaj. Persoonlijk Donderdag 11 augustus om
20.30 uur speelt Legmeervogels de
volgende oefenwedstrijd. Het ontvangt dan op sportpark Randhoorn
Overbos, dat getraind wordt door
de oude trainer van Legmeervogels
Stefan Teeken. Deze oefenwedstrijd
Legmeervogels – Overbos begint
om 20.30 uur.

Super week voor UWTC
wielren

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Donderdag 4 augustus
werd, in “D e Schutse” de laatste
seizoenwedstrijd gespeeld waaraan
niet minder dan 49 klaverjasliefhebbers deelnamen. Deze laatste seizoenwedstrijd werd gewonnen door
Gerrit Vink met 7546 punten tevens
wist Gerrit ook nog een marsenprijsje te verschalken. De 2de positie werd ingenomen door Ada van
Maarseveen met 7478 punten en de
3de plaats was voor To van de Meer
met 7224 punten. De allerlaatste
poedelprijs van dit seizoen is voor
Joke Veenhof voor haar 5093 punten. Marsenprijsjes werden er verder gewonnen door: Jan de Kuijer,
Tinus Smit, Douwe Douwstra, Riet
Winkelaar, Ria Smit, Jo Smit, Theo
Schols, Cor de Bruin, Joke Rietbroek
en Jozef Lebesque. In het voorbije
seizoen namen er, in de 47 gespeel-

de wedstrijden, 1859 liefhebbers
deel aan het wekelijkse evenement.
Over het gehele seizoen was het Tinus Smit die de meeste punten behaalde n.l. 287.451, een goede 2de
is Joke Rietbroek, die ook nog geen
enkele weekwestrijd miste, met
284.358 en Gerrit Vink mocht de 3de
plaats innemen met 282.821 punten.
In totaal werden er 470 marsenprijsjes gewonnen van welke er door
Corrie Compier, Herman de Jong
en Johan Zeldenthuis elk 17 werden gewonnen. De minst fortuinlijke
marsenprijs winnares was Riet Winkelaar die slechts 1 maal en nog wel
tijdens het laatste seizoenspel een
prijsje bemachtigde. Er zal geen zomerstop zijn voor de klaverjasnomaden want donderdag 11 augustus is
er gewoon weer een klaverjasavond
in “De Schutse”

Uithoorn - Stijn Ruijter heeft zondag 7 augustus de pijl van Heerlerheide gewonnen. Een klimkoers in
het verre Limburg. Stijn had op het
laatste moment besloten om toch
mee te doen en liet zich bij de nieuwelingen bijschrijven. Geen verkeerde beslissing, gezien de winst!
Stijn reed attent mee in het peloton
toen hij vlak voor de laatste premiesprint besloot om weg te springen.
Het peloton had hier geen antwoord
op en zo begon Stijn aan een solo
met nog 5 rondes te rijden. Met een
voorsprong van ongeveer anderhalve minuut kwam hij over de finish.
Bij de amateurs reden Niels Ruijter
en Bart de Veer ook in Heerlerheide. Hier was een kopgroep van 10
man weg en Bart en Niels zaten beide in de tweede groep die in eerste
instantie uit 20 man bestond. Later
bleef hier nog minder dan de helft
van over. Niels reed naar de 11e
plaats en Bart werd 16e.
Mijl van Mares
Vrijdag 5 augustus heeft Jeroen
Breewel de mijl van Mares gewonnen. Deze elitekoers in Maarheeze
ging over 80 km. Jeroen kreeg Nick
Stöpler en Lars van de Vall naast
zich op het podium.

Eindloop “Elke stap telt”
op de Atletiekbaan AKU
Uithoorn - Ook dit jaar heeft de
AKU de Atletiek baan ter beschikking gesteld aan de deelnemers van
de Ontmoetingsgroepen Uithoorn
die mee doen aan het wandelproject
“elke stap telt”. Het wandelproject is
aangepast voor deze doelgroep zodat er op elke niveau gelopen kan
worden. Na een goede opwarming
van de spieren zijn we van start ge-

gaan. De deelnemers vonden het
een grandioze ervaring om op deze
professionele baan te mogen lopen.
Heeft u interesse om mee te wandelen en zijn verschillende groepen op
verschillende niveaus.
Voor inlichtingen kan u terecht bij
de AKU Uithoorn Henk de Vries
0297-565193, Vita-Amstelland 0297567209.

De ‘Paraplu’ biedt volop
bridge-mogelijkheden
De Ronde Venen - Het komende
activiteitenseizoen bij de Stichting
‘Paraplu’ dat in september a.s. begint, biedt weer mogelijkheden om
te bridgen. Dat geldt zowel voor ervaren bridgers als voor beginners.
Bridge-club op dinsdagavond
Op onze gezellige bridgeclub bij de
‘Paraplu’ in Wilnis is weer plaats in
de A- en B-lijn. Beginnende- en gevorderde spelers zijn van harte welkom. We spelen op de dinsdagavond van 19.45 tot 22.45 uur vanaf 6 september a.s. tot midden april
2017. De bridgeavonden worden begeleid door Margiet Kemperman,
gedurende 30 dagdelen.

Voor informatie en inschrijven kunt
U de open dag bij Stichting ‘Paraplu’
bezoeken op 27 augustus a.s. van
10.00 tot 13.00 uur waar de spelleiders aanwezig zullen zijn. Voor nadere informatie kunt u ook kontakt
opnemen met Margriet Kemperman
tel. 297-256755.
Voor aanmelding kan reeds nu een
inschrijfformulier worden ingeleverd
dat kan worden gedownload op de
website
www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd op elke
donderdagmiddag bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl

Veteranen
De UWTC renners Leen Blom, Nico
Fokker, Piet Rewijk, John Tromp en
Guus Zantingh hebben deelgenomen aan veteranen wedstrijden voor
68+ en 60+. Donderdag 4 augustus
waren de renners weer naar Brakel
afgereisd in het land van Maas en
Waal om daar te starten in de tweede wedstrijd van een reeks van drie
wedstrijden. In de 68+ wedstrijd
ontstond een kopgroep van 10 renners met daarin Leen Blom en Guus
Zantingh. Guus Zantingh finishte als
2e en Leen Blom als 8e. Bij de 60+
werd John Tromp 5e en Piet Rewijk
8e. Zaterdag 6 augustus stonden de
renners aan de start in Amersfoort.
Bij de 68+ werd vanaf de start volop
gedemarreerd en ook Leen Blom en
Guus Zantingh waren hierbij actief.
Pas in het slot van de wedstrijd ontstond een kopgroep van vier renners met daarbij Leen Blom. De vier
koplopers werden niet meer achterhaald en de wedstrijd werd gewonnen door Kees Verdouw uit Driebruggen. Leen Blom behaalde een
mooie 4e plaats en Guus Zantingh werd 5e. Bij de 60+ ontstond
een kopgroep van tien renners met
daarbij John Tromp, en deze 10 renners bouwden een ruime voorsprong op. De wedstrijd werd gewonnen door de Nederlandse kampioen Willem Hus uit Voorschoten
en John Tromp finishte als 6e.
Jeugdtour van Assen
Lorena Wiebes heeft van maandag
1 t/m zaterdag 6 augustus de European Junior Cycling Tour van Assen gereden. Bij de junioren dames
deden maar liefst 78 dames uit verschillende landen mee.

Op maandag reden zij een proloog
over 1.3 km. Lorena deed dit super en zette de tweede tijd neer. Op
dinsdag was er een criterium over
een parcours 1,8 km lengte, en de
junioren dames moesten 22 rondes
rijden. Er waren 5 tussensprints voor
de groene trui, hiervan wist Lorena
er vier te winnen. En zodoende pakte
Lorena genoeg punten om de groene trui in haar bezit te krijgen. In de
wedstrijd eindigde Lorena als 3e en
hiermee pakte ze ook weer een aantal bonificatie seconden. En had ze
de gele en groene trui in het bezit.
Op woensdag stond Lorena al vroeg
aan de start voor de klassieker over
ruim 66 km. Om 08.15 uur werden
de nieuwelingen en junioren dames
tegelijk weggeschoten. De winst bij
de junioren dames ging naar Merel Hofman. Merel kwam 5 seconden voor Lorena over de streep. Met
deze tweede plaats wist Lorena de
gele trui te behouden. Helaas ging
op donderdag de tijdrit over 13 km
iets minder dan Lorena had verwacht. Ze zette de 31e tijd neer en
moest 1.37 minuut toegeven op de
winnaar Susanne Andersen. Susanne Andersen nam hiermee de gele
trui van Lorena over en Lorena was
naar de 12e plaats in het klassement
gezakt. Op vrijdag reden de dames
een omloop met kasseienstroken.
Scheen op dat moment op de meeste plekken in Nederland het zonnetje....Lorena reed in de stromende regen haar koers! In de laatste ronde
van de omloop ging Lorena net voor
de kasseienstrook in de aanval. Zij
kreeg de Noorse Ingvild Gäskjenn
mee. De twee werkte goed samen
en bouwde een mooie voorsprong
op. De Noorse dame deed in het
laatste stuk veel kopwerk en Lorena gunde haar de overwinning. Door
de voorsprong van 30 seconden en
de bonificatieseconden was Lorena weer gestegen naar de 8e plaats
in het klassement. De laatste dag
van de jeugdtour is er een criterium door het Asserbos verreden. Hier
waren nog punten voor de groene
trui te verdienen. En dat deed Lorena weer goed, want met 19 punten
voorsprong mag ze de groene trui
mee naar Mijdrecht nemen (net als
in 2015)! Twee rondes voor het einde was Lorena gevallen, maar achter
een auto van de organisatie aan wist
ze toch weer bij de groep te komen,
en kwam ze als 5e over de finish. In
het algemeen klassement is Lorena
als 6e geëindigd. Met vier podiumplaatsen, twee dagen in de gele trui
en winnaar van de groene trui kan
Lorena terug kijken op een sterke
jeugdtour van Assen!

Eerste G-run groot succes
Dit jaar was voor de eerste keer
een G-run toegevoegd aan het programma. Atletiekvereniging AKU en
stichting OTT hadden het initiatief
genomen om mensen met een beperking enthousiast te krijgen voor
het lopen. Daarvoor werd niet aleen
een G-run in het programma opgenomen, maar heeft een trainer van
AKU een groep clienten van OTT
gedurende 10 weken voorbereid
op deelname aan de polderloop.
De meesten van hen namen deel
aan de G-run over 2 kilometer, een
paar van hen maakten zulke snelle progressive dat ze hebben deelgenomen aan de 4 of 10 kilometer.
Tijdens de polderloop startten om
18.30 meer dan 20 clienten, begeleid door medewerkers, ouders en
vrijwilligers, in hun mooie oranje tenue aan de de 2 km en alle deelnemers hebben de afstand uitgelopen
en ontvangen na afloop, trots op
hun prestatie, hun medaille. Christiaan Groot won bij de mannen en
Astrid van Lente bij de vrouwen.
Vervolg op G-run
AKU en OTT hebben na dit success
alweer een volgende afspraak gemaakt om dit initiatief een vervolg
te geven. Vanaf deze week gaat onder leiding van trainers van AKU op
de dinsdag van 18.30u. – 19.30u. op
de atletiekbaan van AKU de training
starten waar de deelnemers aan Grun van de polderloop en andere clienten van OTT en andere organisaties voor mensen met een beperking
aan deel kunnen nemen. Het eerste doel is meedoen aan Uithoorns
Mooiste. De organisatie van deze
loop gaat zich buigen over de manier waarop een evt. G-run aan het
programma toegevoegd gaat worden.
Record aantal deelnemers
aan de 1 km en 4 km
Aan de start van de 1 km kwamen
meer dan 220 kinderen aan de start

Open Tennistoernooi Qui Vive

in de leeftijd van 2 jaar tot en met
12 jaar. Inderdaad, zelfs kinderen in
de leeftijd van 2 jaar stonden aan
de start van de 1 km en veel ouders
en grootouders liepen enthousiast
met de kleinsten mee om hen aan
te moedigen en soms, als het nodig
was, met een hand naar de finish
te helpen. Daar wachtten een medaille voor elke deelnemer en een
lekker ijsje dat door de organisatie
werd aangeboden. Het tempo van
de eerste groep jongens en meisjes
lag erg hoog en er werd enorm hard
gestreden om de eerste plaatsen.
Uitslagen 1 kilometer
Meisjes t/m 9 jr: 1 Tess Harman,
2 Tess Travis, 3 Job van Reijn
Jongens t/m 9 jr: 1 Rink Rewijk,
2 Sil Steyn, 3 Job van Reijn
Meisjes t/m 12 jr: 1 Julie Witteveen,
2 Esmee Weering, 3 Querien v. Dort
Jongens t/m 12 jr: 1 Sven Wolvers,
2 Wolf van Szryen, 3 Peter Idema
186 deelnemers stonden aan de
start van de 4 km, 20 meer dan vorig jaar. Bij de mannen stak Sjoerd Heemskerk, oud-atleet van AKU
stak met kop en schouders boven
de rest uit en kwam als eerste met
ruime voorsprong over de finish.
Uitslagen 4 km mannen: 1 Sjoerd Heemskerk, 2 Sander Eijs, 3 Bas
Veldhuis
4 km vrouwen: 1 Marije Hyman, 2
Nadine Duursma, 3 Lian Vermue
10 kilometer
Het lint deelnemers aan de start was
weer enorm. Meer dan 500 enthousiaste lopers hadden zich gemeld
voor de 10 kilometer en het was
weer een fantastisch gezicht om dat
lange lint door het dorp te zien vertreken.Iedereen die deze afstand
heeft volbracht, heeft een fantastische prestatie geleverd, van de eerste loper die in 33 minuten over de
finish komt tot de laatste die er 70
minuten over doet, ieder levert zijn
eigen persoonlijke prestatie.
Uitslagen 10 km mannen: 1 Wouter Heinrich, 2 Arjan van der Logt, 3
Maarten Haegens
10 km vrouwen: 1 Katinka de Jong,
2 Nathalie Klaassen, 3 Merel Bruyn.
De organisatie kan weer terugkijken
op een geweldig kooyman Polderloop als loopevenement dat alleen
maar mogelijk is geweest met alle
vrijwilligers van het feestcomite, atletiekvereniging AKU en de bijdrage
van alle sponsors.

Uithoorn - Ook dit jaar wordt
weer door de Tennis Club Qui Vive een Open Tennis toernooi georganiseerd. Inschrijven voor het Van
der Wurff 35+ Open Gras Toernooi
is mogelijk voor alle rankings vanaf 5 t/m 8.
Het toernooi staat bekend omdat
verliezers uit de eerste ronde automatisch deelnemen aan de verliezersronde en dus ruim de mogelijkheid houden om er toch een gezellige tennisweek van te maken. Dankzij de kunstgrasbanen aan de Vuurlijn tussen de Kwakel en Uithoorn
kan na eventuele regen snel weer
lekker op de banen gespeeld worden. Het toernooi wordt gehouden
van 27 augustus t/m 4 september.
Inschrijven is tot 20 augustus mogelijk. Meer informatie is te vinden
op de website www.quivivetennis.
nl.
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Wilnisse Dorpsloop start
donderdagavond 18 augustus
Wilnis - Donderdagavond 18 augustus a.s. zal voor de 3e maal de
Dorpsloop van Wilnis gelopen als
onderdeel van de feestweek in Wilnis. De Dorpsloop is in die paar jaar
al uitgegroeid tot een hardloopgebeuren waar men graag voor naar
Wilnis komt want lopers uit de regio maar ook verder weg zoals

Amersfoort – Leusden – Hilversum Noordwijk uit alle regio’s komt men
graag hier naar toe en de verwachting is dan ook dat ook dit jaar weer
meer lopers de weg naar Wilnis weten te vinden dan vorig jaar op weg
naar de 300 deelnemers. Dankzij de vele sponsoren uit de Ronde Venen gaat ook deze editie weer

een succes . Dit jaar is de organisatie in handen van de Veenlopers
met tevens hun eigen clubkampioenschap over 5 en 10 km hieraan
gekoppeld dus ook de regiolopers
zijn dubbel gemotiveerd. De wedstrijden beginnen met de jeugdloop
over 1 km waarin in drie leeftijdsgroepen wordt gestreden om goud,

zilver en brons maar ook ontvangt
iedere deelnemer een attentie, deze
wedstrijden beginnen om 18.15 uur.
De tweede groep deelnemers vertrekt om 18.45 uur en dat zijn de
5km lopers die vrijwel hetzelfde
parcours lopen als vorig jaar met
een keerpunt op de Wilnisse Zuwe
maar terug lopen over de Ringdijk.
Hier zijn 3 prijzen voor zowel dames
als heren te verdienen met als extra voor de snelste Wilnisse heer en
dame ook een prijs. Om 19.30 uur
vertrekt de grootste groep, de 10km
lopers, over hun afstand en ook dit

Open Uithoorns
Doublettenkampioenschap
Uithoorn - Met 29 deelnemende equipes was er steeds voor één
equipe een vrijloting. Dat betekende
dat de equipe een 13-7 overwinning
kreeg zonder te spelen. Het toernooi
startte met een voorronde van twee
voorgelote partijen. Van de voorronde werd een stand opgemaakt na
de twee partijen en de nummers 1
t/m 16 gingen over naar het hoofdtoernooi en de overige 13 equipes
naar het troosttoernooi. In deze fase van het toernooi ging het speelsysteem over naar directe eliminatie. Nu was het verlies van de eerste partij in het hoofdtoernooi of
het troosttoernooi nog niet dodelijk,
want de verliezende equipes gingen
vervolgens verder in de complementaire A resp. de complementaire B. Vanaf dat moment betekende
voor alle equipes verlies einde van
het toernooi. Boule Union Thamen
trad aan met negen spelers/speelsters verdeeld over vijf equipes.
Slechts drie spelers van BUT kwalificeerden zich voor het hoofdtoernooi. De equipe Ina Hoekstra/Henk
van Rekum eindigde als eerst in de
voorronde. Sonja Depping speelde met een Speelster van de vereni-

ging Museumplein en plaatste zich
als nummer 14 in het hoofdtoernooi.
Zij verloren hun partij in het hoofdtoernooi en gingen dus over naar de
complementaire A. Helaas verloren
ze daar weer en was voor hen het
toernooi voorbij. Ina Hoekstra/Henk
van Rekum wonnen hun partij in het
hoofdtoernooi van een equipe uit
Amstelveen, maar hadden de pech
dat vervolgens tegen de winnaars
van 2015 moesten.
Goed spel
Het werd een partij met zeer goed
spel, maar de tegenstanders, Patrick
Bosch (meervoudig nationaal kampioen) en Henk van Boeschoten (ex
nationaal kampioen veteranen) waren toch een maatje te groot voor de
equipe van BUT. De overige equipes
van BUT behaalden geen successen, met uitzondering van de equipe Wilma Buchner/Tine Siegel, die
een tweede plaats in de complementaire B bereikten. De favorieten
van de toeschouwers waren ongetwijfeld Lars Telkamp en Tristan de
Leeuw, respectievelijk 9 en 13 jaar.
Zij kwamen in de voorronde net tekort in saldo om tot het hoofdtoer-

Tour De Kwakel was een feest
komen voorstellen. Dit jaar op 29 juli jl. viel Stichting Corantijn de eer te
beurt. Op tafel stond de ‘goede-doelen-doos’. Hier werden de niet opgehaalde geldprijzen en vrijwillige donaties in gedaan. Het was een super

gezellige en lange avond. Op zondag werd, in een gezamenlijk interview over Tour De Kwakel en Stichting Corantijn op Radio Rick FM, het
opgehaalde bedrag bekend: 275,75.
Aan alle tourdeelnemers, en speciaal
Marga Kouw voor haar geweldige
inzet hiervoor, heel erg bedankt! Wie
is en wat doet de stichting? Stichting Corantijn (ANBI) is een initiatief van de Nieuw-Apostolische Kerk
in Nederland en verleent hulp ongeacht kleur, ras of geloof in Suriname.
Jaarlijks drie containers met (medische)hulpgoederen verstuurd. Kinderen, die meervoudig gehandicapt
zijn, met hiv besmet of aids hebben,
door een financieel adoptieplan bijgestaan waardoor ze betere voeding, medische zorg en (aangepast)
onderwijs ontvangen. Ziekenhuizen,
verzorgings- en verpleeghuizen en
kinderhuizen voorzien we van medische materialen zodat zij de minen onvermogende hulp kunnen bie-

Springtij bij zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - En toen meldden er zich
54 paren op de tiende zomerbridgeavond aan, een absoluut record. De
accommodatie van Colijn had er
geen problemen mee, gewoon even
de zaal vergroten, voor de bridgetechniek was het even aanpoten
om e.e.a goed te kunnen verwerken, maar het lukte. In de A- lijn

werd het zo menens doordat twintig
paren de strijd met elkaar mochten
aan binden. Janny Streng & Francis
Terra konden zich na afloop de beste van allen noemen door een geweldige 63,13% te scoren. Op twee
eindigden Ellen & Krijn van Dijke
met 60,60% en ook paar drie, Agnes Kroes & Jo van Wijngaarden,

lopers.nl. Veel regionale lopers hebben al te kennen gegeven deel te
nemen zoals de broers Frans en Michael Woerden, Sylvia van ’t Schip,
Agnes Hijman, John van Dijk e.v.a.
Er is geen voorinschrijving dus het
verzoek om tijdig aanwezig te zijn
om je in te schrijven. Inschrijven en
omkleden in de feesttent achter de
Willistee aan de P.Joostenlaan in
Wilnis. Meer info op de website http://www.dorpsloop-wilnis.nl of via
e-mail adres info@hardloop-begeleiding.nl

Wildwatervaren in Slovenië

nooi door te dringen. In het troosttoernooi bereikten zij de halve finale tegen vader Erik Telkamp en Guido Starrenburg. Deze strijd werd
door Erik en Guido gewonnen, die
ook het troosttoernooi wonnen. In
de complementaire W ging de finale tussen vader en zoon Kaandorp en Carl Romijn met zevenvoudig winnaar van het Open Uithoorns
kampioenschap Rajen Koebeer. Het
werd een duidelijke overwinning
voor de equipe Kaandorp. De strijd
om de hoofdprijs ging uiteindelijk tussen Henk Hoefakker/Henna
vd Vis en de kampioenen van 2015
Patrick Bosch/Henk v Boesscho-

Regio - Een groep enthousiaste
Kwakelaars probeert sinds 1956 (ja,
u leest het goed) tot topprestaties te
komen tijdens de Tour De Kwakel.
Ieder jaar mag, tijdens de feestelijke prijsuitreiking, een goed doel zich

parcours is bijna hetzelfde als vorig
jaar met een keerpunt op de Bovendijk en ook deze lopers komen weer
terug via de Ringdijk. Ook voor deze
categorie 3 prijzen voor zowel dames als heren met extra prijzen voor
de snelste Wilnisse dame en heer.
Tevens zijn er op het startnummer
van de deelnemers op de 5 en 10
km ook via een verloting extra prijzen te winnen. Mocht het hardlopen je bevallen dan start de Veenlopers begin september weer een clinic ter voorbereiding op de Zilveren
Turfloop.Info vindt je op www.veen-

deelden met hun 58,68% in de wijn.
Mieke van den Akker streed aan de
zijde van Ben ten Brink en dat leverde hen een vierde plek op van
58,52%, dat scheelde dus maar
een heel klein slokje op een borrel.
Cora de Vroom & Ruud Lesmeister kwamen met 57,31% als vijfde
door en lieten zo nog een heel pe-

ten. De winnaars van 2015 namen
al snel een 10-5 voorsprong, maar
daarna werd het och nog spannend. Uiteindelijk ging de overwinning met 13-10 naar de equipe Patrick Bosch/Henk van Boeschoten,
die daarmee hun titel prolongeerde.
De volgende activiteit van Boule Union Thamen is het clubkampioenschap doubletten op zondag 14
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.

Uithoorn -Een hele week met vijfenvijftig mensen van U.R.K.V. Michiel de Ruyter op camping ‘Kayakkamp Toni’, in Bovec. Een camping aan de rivier de Soca, de rivier
is adembenemend mooi met zijn
groen-blauwe water stromend tussen de bomen en kronkelend door
het dal omringd door steile bergen.
Het water is glas helder en slechts
een paar graden koud. Met veel
grote keien en fikse stroomversnellingen, een fantastische uitdaging
voor alle wildwater niveau’s. Het gezelschap werd in vijf groepen opgedeeld, al naar gelang de ervaring. Een aantal instructeurs had in
de week voorafgaand al het gebied
verkent, want veiligheid staat voorop. Toch zijn er zeker ook een aantal spannende momenten geweest
waar de kennis en ervaring van de
instructeurs flink op de proef werd
gesteld. Groep drie vaarde het stuk
“duizend en één keerwaters” (iets
met super veel stenen) en daar
blokkeerde een grote raft de doorgang. Een instructeur werd zelfs met
kano en al onder de raft getrokken
door de stroming van het water. Nog
drie kanoërs raakten uit de boot en
dat vergt veel organisatie en kracht
om alles en iedereen weer veilig aan
de kant te krijgen. Gelukkig kwam
groep vijf (met de instructeurs in
opleiding) ook op het heikele punt
aan en kon helpen met de reddingen. Eén van de dames had een veilig plekje gevonden ; “Ik gokte op de
steen, please please houd mij tegen
steen… ! En jawel, de steen hield mij
prachtig tegen! Daar zat ik dan, in
mijn kanootje bovenop een steen!”
. Een andere kanoër (niet van ons)
hielp haar later om van de steen los
te komen en dat doorstond ze helemaal vlekkeloos.

denkt wat er gegeten moet en die
doen ook de boodschappen. Vervolgens schuift er een groepje aan
om alles te snijden, onder het genot van een drankje. Als in een echte gaarkeuken stonden we dan geduldig in de rij tot het eten voor ons
werd opgeschept. Wie nog niets gedaan had hielp mee met het afwassen. Op de Conimex avond was er
als toetjes ijs van de lokale ijssalon,
er was alleen teveel besteld (en de
ijsman geeft altijd extra bolletje) dus
was de helft nog over. Een oplossing
was snel bedacht: met de bakken ijs
de camping over om uit te delen. We
hebben veel vrienden gemaakt die
avond.

Kookploeg
Gedurende de week kanovaren
moet er natuurlijk ook goed gegeten . Traditioneel stort iedereen een
bedrag in de etenspot. De kookploeg (elke dag een andere) be-

Verhalen
Na zo’n dag kanoën is het ‘s avonds
vaak reuze gezellig wanneer alle sterke verhalen uitgewisseld. En
soms is er een avond programma,
dit jaar werd er voorgesteld om een
bonte avond te houden. Toen er geen
aanmeldingen waren hebben we op
de laatste dag gesteld dat iedere
vaargroep en de groep die niet vaarde iets moesten doen die avond. Eigenlijk had dus niemand zin de bonte avond, maar het werd een topavond ; met zelf gemaakte versierselen bij een dansje en een dames
dansact waar zelfs de heren in jurk
verschenen, een labdance waarbij
het publiek vooral ook werd opgeroepen om mee te doen leide tot hilarische momenten. De kano trekwedstrijd met 2 gewichtige piloten
moesten 25 meter zo snel mogelijk
voorgetrokken , uiteindelijk belanden ze bijna aan de andere kant van
de camping, dan ook nog de quiz
met alleen een prijs voor het verliezende team, een nat pak. Als laatste
hier een soort van stoelendans met
waanzinnig fanatieke deelnemers.
Daar eigenlijk niemand echt zin had
in de bonte avond bleek uiteindelijk
dat de creativiteit van de kanoër een
super bizarre leuke avond opleverde
die nog vaak in de sterke verhalen
zal terug komen.

man telde dat wel, want als vierde
met 55,99% strijk je alleen met de
eer. En dat overkwam idem dito ook
Cor Hendrix & Wim Röling met hun
54,95%. Ze oogsten natuurlijk wel
de bewondering van de overige dertien verslagenen. De C- lijn tenslotte
was ook zeer goed gevuld met zestien paren en daarvan werden Ineke Koek & Ellen van der Toom de inter pares met 59,94%. Jannie Aarsman & Joke de Wit kwamen keurig op twee met 58,60% en de derde fles was hier voor Greet van den
Bovenkamp & Ria Wezenberg die
55,54% ophaalden, Irene Hassink

& Henriëtte Omtzigt werden knap
vierde met 54,58% en Adrie & Ko
Bijlsma sloten de top af als vijfde
met 53,84%. Met nog vier avonden
te gaan is het zaak om je tijdig aan
te melden wil je nog kans maken
op het ultieme zomerbridge gevoel.
Tot en met 31 augustus elke woensdagavond in het onvolprezen Dans
& Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven bij voorkeur per e- mail: gerdaschavemaker@live.l of anders tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal.
Aanvang om 19.45 uur voor de prijs
van zes euro per paar.

den. Momenteel verkeert Suriname
in een grote crisis. Voor de min- en
onvermogende mens een ramp! Baby’s, kinderen, (meervoudig) gehandicapten, chronisch zieken en ouderen lijden hier erg onder. Er is werkelijk een tekort aan alles, ja, zelfs
voedsel. Wilt u ons helpen om uw
medemens te helpen?
Laat uw hart spreken!
Kijk eens in uw kasten of vraag
eens rond in de omgeving waar u
woont en werkt. Of informeer eens
bij de apotheek of het lokale ziekenhuis/gezondheidscentrum etc.
etc. Wij kunnen, in het kort, onderstaande artikelen altijd gebruiken:
Schoenen van 0–99 jaar, zomerkleding van 0–99 jaar, babyluiers, flesjes, spenen, incontinentiemateriaal,
maandverband, stomamateriaal, toiletartikelen, verbandmiddelen, beddengoed, linnengoed, hobbymateriaal, lappen stof en fournituren, kinderboeken, schoolmateriaal, knuffels, legpuzzels, speelgoed, (zonne-)
brillen
loton achter zich. De B- lijn bestond
uit achttien paren en daar was de
winst voor Rees & Gerard van der
Post met 61,98%, tevens de hoogste score van de avond. Op twee de
nieuwe combinatie Jan v/d Knaap
& Jaap Verhoef, die met 56,51% al
aardig ingespeeld lijken te raken. Ze
moesten deze plaats wel delen met
Ada Keur & Bep Schumacher, maar
voor de wijn maakte dat niets uit.
Voor Marja Hartmann & Joop Koe-
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Grandioos 41e Polderfeest
in De Kwakel!
De Kwakel geniet na van een fantastisch Polderfeest! Voor de
eerste keer begon het Polderfeest op woensdag met het Polder
Food Festival dat georganiseerd werd door Mobile Street Food in
samenwerking met het Feestcomité De Kwakel. Met 800 bezoekers
die met de voetjes in het gras genoten van heerlijke hamburgers
met gebakken aardappeltjes, ter plekke gemaakte pizza’s uit de
houtoven, verse soep en salades op een gezellig aangekleed
terrein met muzikale begeleiding van een DJ Truck en van het
duo Vox in the Box, was het een groot succes waar nog lang over
nagepraat is. Op donderdag liepen honderden lopers de 1, 4 of 10
kilometer mee met de Polderloop die het Feestcomité samen met
AKU organiseert. Nieuw dit jaar was de 2 km G-run waar 20 lopers
aan mee deden. In totaal hebben bijna 1000 mensen een ronde
gelopen. De snelste loper dit jaar was Wouter Heinrich met een tijd
van 33,37 op de 10 km, en Katinka de Jong bij de vrouwen met een
tijd van 39.47 .De snelste Kwakelaar was Corne Klein met 36.17.
Altijd leuk om te merken hoeveel mensen uit andere delen van het
land op deze loop af komen. Waarschijnlijk komen zij niet alleen
om mee te doen aan deze leuke wedstrijd maar ook vanwege het
feest na afloop in de tent waar dit jaar Martin Vincken optrad.
Vrijdagmiddag genoten de kinderen van een optreden van
Cowboy Biff en Indiaan Poef Maatje. Vrijdagavond was de drukste
vrijdagavond sinds jaren in de tent. 1200 mensen bouwden een
heel gezellig Fout = Goud! feest met Snollebollekes en Dennie
Christian. Maar feest of geen feest, de volgende dag stonden
er weer 46 teams klaar voor de zeskamp. Team Stijve Palen met
Kennis heeft gewonnen bij de heren en team Goal Diggers bij de
dames. Het Kwakelse kampioenschap buikglijden is gewonnen
door Jouke Schelling met 49.05m en Maartje Blommestijn (43.0
m). Dat de familie Blommestijn ervaring heeft met buikglijden
bleek wel weer: zus Jette Blommestijn was de beste bij de jeugd
met 38.5 m. Luuk Bertoen de beste bij de jeugd jongens met 28.75
m. Zaterdag zorgde DJ Jasper voor een supersfeer in de tent met
750 jeugdige bezoekers die de hele avond los gingen met als
toetje nog een optreden van Ronnie Flex. En toen was het alweer
zondag, de familiedag. De kinderen konden in de klimwand, in een
Bubble over water lopen, paardrijden, schminken, goud zoeken,
in de kinderboerderij, knutselen, bungee jumpen, en nog veel
meer leuke dingen doen voor 0,20 cent per onderdeel terwijl de
ouders gezellig met een drankje in de zon stonden bij te praten
en luisterden naar de muziek van een DJ in een BeatFord en een
optreden van Alex in de tent. Er was een wedstrijd wippen en
twee keer een optreden van Circus Vladimir. Kortom, genoeg te
beleven voor iedereen. Het Feestcomité De Kwakel is trots op alle
bezoekers die er met z’n allen weer 5 prachtige dagen van hebben
gemaakt! En nu, op naar de Kermis!
(foto’s Dirk Plasmeijer)

