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Regio - De Dierenbescherming 
wil graag uw aandacht vragen voor 
Droppie. Droppie (op foto) is een 
jong katertje dat nogal nare dingen 
heeft meegemaakt. Hij is namelijk 
gevonden in een doos, met een ge-
broken linkerachterpoot, ook had hij 
op zijn rechterachterpoot een grote 
wond. Wat er is gebeurd kan hij he-
laas niet vertellen. Wel laat hij blij-
ken dat hij nog steeds alle vertrou-
wen in mensen heeft, aangezien hij 
gek op knuffelen is en dan heel hard 
gaat spinnen. De pech voor Droppie 
zit ‘m erin dat de fractuur precies in 
zijn enkelgewricht zit. Dit kan alleen 
met een orthopedische operatie 
(met platen en schroeven) worden 
hersteld. Amputatie van het pootje is 
niet mogelijk, omdat de andere poot 
ook geblesseerd is, en dus niet zijn 
volle gewicht kan dragen. Gelukkig 

voor Droppie is hij bij mensen te-
rechtgekomen die hem graag willen 
helpen. Hij verblijft nu in het Dieren-
tehuis Amstelveen, dat samen met 
de Dierenbescherming Aalsmeer 
geld wil inzamelen om zijn opera-
tie te kunnen betalen. Deze opera-
tie gaat 1200 euro kosten (waarbij 
de dierenartsspecialist al 200 euro 
korting heeft gegeven). Kortom: erg 
prijzig, ook voor een organisatie als 
de Dierenbescherming, die voor 100 
procent afhankelijk is van giften.

Wilt u meehelpen om Droppie weer 
op de been te krijgen? Dan kunt u 
uw bijdrage overmaken op gironum-
mer 7992461, ten name van Dieren-
bescherming Aalsmeer e.o., onder 
vermelding van ‘operatie Droppie’.
Namens Droppie alvast hartelijk 
dank voor uw steun!

Hulp gevraagd voor Droppie!
Uithoorn - Het vijfde straattheater-
festival op zaterdag 4 september op 
en rondom het Fort aan de Drecht 
mag zich, dankzij sponsoring van de 

Lions Club Uithoorn/De Kwakel, ge-
lukkig prijzen met de komst van de 
Bathyscaaf. De Bathyscaaf is een 
soort onderzeeër die onderzoek doet 

Onderzeeër komt naar het 
straattheaterfestival

Uithoorn - Er starten binnenkort 
nieuwe cursussen blokfluit en viool 
voor jonge kinderen bij Kunsten-
centrum De Hint. De cursus Suzuki-
blokfluit wordt gegeven door docent 
Jaap Delver, de Suzuki-vioollessen 
door docente Clara Post. De lessen 
worden gegeven op de muziekscho-
len van Uithoorn en Mijdrecht. Er is 
26 augustus een informatieavond 
voor geïnteresseerden. 
De Suzuki-methode is een unieke 
manier van lesgeven, waarbij kin-
deren al heel jong, vanaf hun der-
de of vierde jaar, kunnen beginnen. 
Zij leren muziek maken zoals ze ook 
hebben leren praten. De muziek die 
ze gaan spelen staat op CD en die 
wordt thuis vaak gedraaid. Daar-
door krijgt elk kind de melodieën, 
maar ook de muzikaliteit als het wa-
re met de paplepel ingegoten. Het 
notenschrift komt er voorlopig niet 
aan te pas. Het is eigenlijk net zoals 
bij het leren lezen en schrijven: dat 
leren kinderen ook pas als ze al heel 
goed kunnen praten.

Jonge kinderen
De Suzuki-methode is vanzelfspre-
kend geheel gericht op de jonge 
leeftijd van het kind. Er komen heel 
veel spelletjes aan te pas en al-
les gaat stap voor stap. Als ouder 
bent u meer bij deze lessen betrok-
ken dan bij de traditionele muziek-
les: u leert zelf de eerste beginse-
len en gaat mee naar de les. Verder 
wordt van u verwacht dat u thuis sa-
men met uw kind de spelletjes en 

Blokfluit- en vioolles voor jonge 
kinderen op de muziekschool 

opdrachten doet. De band met uw 
kind wordt daardoor extra versterkt. 
Er is veel over deze inspirerende en 
motiverende manier van lesgeven 
te vertellen. Daarom geven Clara 
Post en Jaap Delver op woensdag 
26 augustus een informatieavond 

voor belangstellenden en begin-
nende ouders. Locatie is de muziek-
school van Uithoorn aan de  Prinses 
Christinalaan 120. Aanvang 20.00 
uur en de avond duurt ruim een uur. 
Graag van tevoren opgeven via 06-
12029411 of jaapdelver@xs4all.nl.

Uithoorn - Volgende week dinsdag 
24 augustus vindt het eerste Bewo-
nersoverleg Europarei na de zomer-
vakantie plaats in het ‘t Buurtnest 
aan de Arthur van Schendellaan 
59. De aanvang is 19.30 uur. Op de 
agenda staan o.a. de terugblik op de 
zomeractiviteiten, de buurtkrant, de 
procedure voor een nieuw buurtpro-
gramma en de komende activiteiten 
voor de herfst en winter. De buurt-
commissie Europarei heeft besloten 
haar naam te veranderen in “Be-

Bewonersoverleg 
Europarei

Uithoorn - Komende zaterdag 21 
augustus is het weer Kids Day in 
Winkelcentrum Zijdelwaard! De zo-
mervakantie is bijna afgelopen, de 
scholen beginnen weer en daarom 
organiseren de winkeliers van Win-
kelcentrum Zijdelwaard een dag met 
allerlei activiteiten voor kinderen. Zo 
is er een groot springkussen, kun-
nen de kinderen geschminkt wor-

den, worden er gratis suikerspinnen 
uitgedeeld en deelt een ballonnen-
clown mooie ballonnen uit.  Ook is 
er een kleur- en knutselterras waar 
kinderen een mooi kunstwerk kun-
nen maken. Alle activiteiten zijn na-
tuurlijk gratis! 
Dus kom zaterdag naar Winkelcen-
trum Zijdelwaard en leef je uit tij-
dens de Kids Day!

Allerlei activiteiten voor kinderen
Komende zaterdag Kids Day 
in Winkelcentrum Zijdelwaard

wonersoverleg Europarei”, conform 
de gebruikelijke aanduiding van dit 
overleg in alle andere buurten van 
Uithoorn. Het bewonersoverleg Eu-
roparei heeft als functie om u als 
bewoner van de Europarei de gele-
genheid te geven andere bewoners 
te treffen en met elkaar van gedach-
te te wisselen over de leefbaarheid 
van de buurt. Het bewonersoverleg 
maakt deel uit van het buurtbeheer 
Europarei, waarin drie bewoners na-
mens het overleg meedoen. Het be-
wonersoverleg organiseert ook zelf 

activiteiten om de buurt leefbaar 
te houden en elkaar te ontmoeten. 
Daarnaast kunnen specifieke pro-
blemen door werkgroepen samen 
met de andere partners in Buurtbe-
heer aangepakt worden.

Geïnteresseerd? 
U kunt de agenda en bijbehorende 
stukken opvragen, door een e-mail te 
sturen aan: cparlevliet@cardanus.nl  
En anders graag tot ziens op 24 au-
gustus a.s. om 19.30 uur in ’t Buurt-
nest.

in de diepten van de zeeën. Tijdens 
het straattheaterfestival is de onder-
zeeër te bezoeken en heeft de kapi-
tein mooie verhalen over zijn beleve-
nissen. 
De programmering voor het straat-
theaterfestival is bijna rond. Op 4 
september zullen op en rondom het 
fort tal van activiteiten plaatsvinden. 
De meeste acts staan in het teken 
van water. Zoals bijvoorbeeld Water-
ballen op de slotgracht en de zee-
meermin Selky. Kwaaak is een ab-
surde en lachwekkende kikkeract 
die verwondering en verbazing op-
roept. Springend en kwaakend zoe-
ken zij een plek om te genieten van 
de omgeving. Al heeft deze geduik-
brilde kikkersoort met badmuts de 
neiging om te blijven plakken. Maar 
er zal ook een valkenier komen die 
met roofvogels een demonstratie 
geeft. Er zijn een springkussen, een 
poffertjeskraam en natuurlijk tal van 
artiesten en kunstenaars. Ieder jaar 
is Frankrijk voor veel Nederlanders 
weer een van de meest favoriete va-
kantielanden. Om dat Franse ‘joie de 
vivre’ gevoel nog even vast te houden 
komt de zeer oude Citroën HY-bus, 
zoals door Paturain in een televisie-
reclame gebruikt, naar het Uithoorn-
se straattheaterfestival. Er klinkt 
heerlijke Franse muziek en er is Pa-
turain te proeven. Op de kunst- en 
cultuurmarkt vindt u onder anderen 
kunstenaar Joke Zonneveld, kunste-
naar Frans Kortenhorst, Dansschool 
Colijn, Toneelgroep Maskerade, 

EHBO Uithoorn, Vrijwilligerscentra-
le van Cardanus, De Cinesjasten, De 
Hint, kunstenaar Pascalle de Rooij,  
Stichting Oud Uithoorn, de Scau en 
Buurtbeheer Uithoorn. 

Kinderactiviteiten
Speciaal voor kinderen is er een 
springkussen en er is een knutsel-
hoek waar zij tegen een kleine ver-
goeding een vogelhuisje en schilde-
rijen kunnen knutselen. Ook zal de 
bibliotheek Uithoorn verhalen voor-
lezen.  Werelderfgoedmonument Fort 
aan de Drecht is deze zaterdag ook 
geopend in het kader van de stelling-
maand. Het fort is grotendeels voor 
het publiek toegankelijk. Zo kan men 
op het terras van restaurant Amstel-
fort heerlijk genieten van een spe-
ciaal arrangement in samenwerking 
met Maison Vinocerf. Er is een ten-
toonstelling te zien in de Galerie van 
het Fort en het is open huis bij Stich-
ting Crea en Atelier Gerard van Hul-
zen. 
Dit 5e straattheaterfestival is niet 
mogelijk zonder de hulp van tal van 
sponsoren. De sponsoren die het fes-
tival mogelijk maken zijn Albert Heijn 
Jos van den Berg, Drukkerij Busker-
molen, Witte Weekblad, Gemeente 
Uithoorn, Stelling van Amsterdam, 
UBA, makelaars Ohlenbusch-Ha-
mer & Ran-Van der Wurff Uithoorn, 
Burgemeester Kootfonds, Paturain, 
Improvisatieacteurs.nl, Ton Bakker 
Techniek, Lions Club Uithoorn/De 
Kwakel en Martin Products.

Zelf meedoen?
Op dit moment is er nog ruimte voor 
kunstenaars uit de regio die hun 
kunst willen exposeren of hun work-
shops willen promoten op de kunst- 
en cultuurmarkt. Wilt u een kraam 
huren dan kunt u contact opnemen 
met Stichting Uithoorns Straatthea-
terfestival via telefoonnummer: 0297-
521920. Of stuur een e-mail aan  
info@straattheaterfestival.eu.
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a L G e m e n e  i n F O R m a t i e
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket wonen welzijn en Zorg 
(wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster werk en inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Op 28 augustus 2010 geldt tijdens 
de Tropical Night een alcoholverbod 
voor een deel van het dorpscentrum. 
De gemeente wil hiermee de over-
last van met name indrinkende jon-
geren tegengaan.

Het is verboden om in het aangewe-
zen gebied op een openbare plaats 
alcohol te gebruiken of aangebroken 
flessen, blikjes en dergelijke met al-
cohol bij zich te hebben. Het ver-
bod gaat in op 28 augustus 2010 om 
20.00 uur en geldt tot 29 augustus 
2010 tot 03.00 uur. 

De alcoholverbodzone wordt be-
grensd door aan de ene kant de Am-
stel en aan de andere zijde de Tha-
merweg, Thamerlaan, Laan van 
Meerwijk en Klipper. De alcoholver-
bodzone wordt door middel van bor-
den aangegeven.

Uitgezonderd van het verbod is het 
gebied waarop het evenement Tro-
pical Night wordt gehouden (verbin-
dingsroute van café De Herbergh 

alcoholverbod gedeelte dorpscentrum tijdens 
tropical night

1883 tot aan restaurant het Oude 
Spoorhuis).  Het verbod geldt ook 
voor de kade (en 2 meter uit de ka-

de tussen restaurant Hertog Jan op 
het Water en het voormalig gemeen-
tehuis).

Wilt u meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw Tib-
boel via tel. nummer  0297 513111. 

uitvoering herinrichting 
mijnsherenweg in najaar 
van start
De inspraakprocedure rond de herinrichting van de Mijnsherenweg is 
afgerond. Het overleg met bezoekers van de inspraakavond heeft tot 
twee kleine wijzigingen in het ontwerp geleid. Het college van B&W 
heeft nu ingestemd met de definitieve plannen over het herinrichten 
van de Mijnsherenweg. De uitvoering gaat in het najaar van start.
De Mijnsherenweg wordt verbreed en krijgt fietssuggestiestroken. 
Daarnaast wordt een vrijliggend fietspad aangelegd bij de kruising van 
de N231 met de Mijnsherenweg, zodat fietsers minder hinder onder-
vinden van het opgestelde gemotoriseerde verkeer. Tot slot worden 
een bermversteviging en een voetpad aangelegd. 
Op de Mijnsherenweg geldt na de herinrichting een maximumsnel-
heid van 60 kilometer per uur. Daarom wordt een verkeersdrempel ge-
maakt.
Tijdens de uitvoering geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer tussen het be-
gin van de Mijnsherenweg (vanaf de N231) tot de Hoofdweg, inclusief 
het tussenliggende gedeelte van de Vuurlijn. Het vrachtverkeer wordt 
op dat deel van de Vuurlijn tijdelijk toegestaan. Voor fietsers geldt het 
eenrichtingsverkeer niet.
De plannen en de definitieve ontwerptekening komen beschikbaar op 
de website van de gemeente. U kunt deze vinden onder het kopje Uit-
hoorns Verkeer- en Vervoerplan (UVVP) onder Plannen en Projecten. 
De herinrichting van de Mijnsherenweg vindt in het najaar van 2010 
plaats. Zodra de exacte planning bekend is, krijgen de omwonenden 
en aangrenzende bedrijven bericht.

weRK in 
uitVOeRinG

LOPenDe PROjeCten
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
• Herinrichting Fregat tot medio ju-

li 2010

HeiweRKZaamHeDen 
VOOR BustunneL

Op 26 juni is de provincie Noord-Hol-
land begonnen met de laatste fa-
se van de heiwerkzaamheden voor 
de bustunnel die onder de Zijdel-
weg door wordt aangelegd. De tun-
nel maakt deel uit van de vrije bus-
baan van de Zuid Tangent. Het hei-
en gebeurt van maandag t/m vrijdag 
tussen 7 en 17 uur. Soms ook op za-
terdag van 8-17 uur. Het heien duurt 
ongeveer zes weken. De omwonen-
den zijn per brief ingelicht. Nadere 
info: de heer E. van Bezeij van de 
provincie Noord-Holland, tel.: 023-
5145362.

GROOt OnDeRHOuD 
RiOOLZuiVeRinGs-
instaLLatie

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Uithoorn moet groot onderhoud ge-
pleegd worden aan de voorbezink-
tank. Hiervoor wordt deze tank tij-
delijk uit bedrijf genomen. De werk-
zaamheden beginnen op 31 augus-
tus 2010 en zullen maximaal 4 we-
ken duren. Het afvalwater zal tijdens 
de werkzaamheden over de reser-
vevoorbezinktank worden gevoerd. 
Van deze reservetank is alleen de 
overstortrand overdekt. Ook is de ca-
paciteit kleiner dan die van gewone 
tank. De aanvoer van afvalwater zal 
hierop worden gemaximaliseerd. Bij 
grotere aanvoer zal een deel van de 
regenwateraanvoer direct in de be-
luchtingstanks worden gebracht. De 
verwachting is dat er geen gevolgen 
voor het milieu zullen optreden. Wel 
is er een verhoogde kans op stank, 
omdat de reservetank niet geheel is 
overdekt. 

extRa asFaLtLaaG OP 
nOORDDammeRweG, 
RanDHOORnweG en 
RanDweG

De gemeente Uithoorn laat tussen 5 
juli en 22 augustus de volgende we-
gen voorzien van een extra asfalt-
laag:
- Noorddammerweg (tussen de 

N201 en Randhoornweg) 
- Randhoornweg (tussen Noord-

dammerweg en Randweg) 
- Randweg (tussen Randhoorn-

weg en Op de Klucht) 
In verband met deze werkzaamhe-
den worden er verkeersmaatregelen 
getroffen. Er wordt gewerkt in fases. 
Nu is de 2e fase aangebroken.
• 2e fase: van 2 augustus t/m 21 

augustus is de Randhoornweg 
tussen de Zoogdierenlaan en 
Noorddammerweg afgesloten en 
van 16 augustus t/m 21 augus-
tus is ook de Noorddammerweg 
afgesloten. 

De woonwijk Legmeer-West blijft 
steeds bereikbaar. Voorafgaand aan 
de werkzaamheden worden de af-
sluitingen en omleidingsroutes met 
borden aangegeven. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door BAM 
Wegen bv. De heer F. Schrijvers van 
Grontmij Nederland BV houdt na-
mens de gemeente toezicht. Voor 
vragen naar aanleiding van dit werk 
kunt u contact opnemen met de heer 
L. Disseldorp van de gemeente Uit-
hoorn. De heer Disseldorp is bereik-
baar via tel. (0297) 513 111.

weRKZaamHeDen OP 
LeGmeeRDijK

ernstige verkeershinder 
Van 28 juni tot 20 augustus worden 
op diverse plaatsen aan de Leg-
meerdijk wegwerkzaamheden uitge-
voerd. De werkzaamheden zijn op-
gedeeld in twee projecten: Legmeer-
dijk Noord en Legmeerdijk Zuid. 

extra werkzaamheden
Na 25 juli zal op de Legmeerdijk tus-
sen de Marshallsingel en de kruising 
Legmeerdijk/Bosrandweg/Benelux-
baan onderhoudswerk plaatsvinden. 
Deze werkzaamheden vinden plaats 
in het verkeer (dus werken terwijl 
verkeer door kan blijven gaan). Aan-
gezien er tijdens deze periode op de 
Legmeerdijk minder verkeer zal zijn 
vanwege de afsluiting tussen Flora 
Holland en de Machineweg is het ef-
ficiënter om deze werkzaamheden 
dan uit te voeren. 

aCtiViteiten KaLenDeR

Legmeerdijk Zuid: 
volledige afsluiting
Dit project wordt uitgevoerd door pro-
jectbureau N201+. Tussen Flora Hol-
land en de Machineweg zal de Leg-
meerdijk volledig worden afgesloten 
van 28 juni tot 20 augustus. Fietsers, 
voetgangers en hulpdiensten hou-
den doorgang.

Er vinden diverse werkzaamheden 
tegelijkertijd plaats. De werkzaam-
heden zijn:
• Realisatie van de aansluiting van 

de nieuwe N201 op Legmeer-
dijk;

• Aanleg van de rotonde in de Leg-
meerdijk bij Meerlandenweg;

• Ophoging van Legmeerdijk met 
20 cm vanwege de waterkeren-
de functie;

• Opknappen Legmeerdijk.
Vooruitlopend op deze activiteiten 
worden voorbereidende werkzaam-
heden getroffen bij de inritten van 
de percelen tussen Flora Holland en 
Machineweg. Betrokken eigenaren 
zijn hierover geïnformeerd. Het ver-
keer ondervindt van deze voorberei-
dende werkzaamheden geen hinder.
Dit is een enorme klus met veel ge-
volgen voor omwonenden en omlig-

gende bedrijven. Er is gekozen voor 
een volledige afsluiting van de Leg-
meerdijk Zuid in de zomermaanden. 
Dit is een relatief rustige periode, al 
geldt dit niet voor alle bedrijven. Voor 
de bloemenveiling is het in elk geval 
een rustiger periode en ook de scho-
len zijn dicht.
Het is onmogelijk om veilig te werken 
op dit gedeelte van de Legmeerdijk 
(Flora Holland - Machineweg) als er 
ook doorgaand verkeer is. De ruim-
te is te beperkt. Een gedeeltelijke af-
sluiting zou maandenlang overlast 
voor de omgeving betekenen. Door 
een volledige afsluiting kan er vei-
liger en sneller (in acht weken) ge-
werkt worden.

Hebt u vragen, klachten of 
wilt u meer info over de 
werkzaamheden?
Met vragen of klachten over de werk-
zaamheden aan de N201 kunt u tij-
dens kantooruren bellen met: 06 
- 5138 8980. Info over de werk-
zaamheden en omleidingen vindt u 
op: www.n201.info  / omlegging 
Aalsmeer -  Uithoorn / Werk 
in Uitvoering.

activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
21 aug. Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
21 aug. Braderie , dorpscentrum De Kwakel, 11-18 uur
28 aug. Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 20.00 uur
28 aug. Spelend Schilderen op proef, atelier de Rode draad, Margriet-

laan 86, 13.30 – 15.30 uur. € 12,50
4 sept. Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13-16.30 uur
4 t/m 7 sept. Kermis in De Kwakel
10 t/m 17 sept. Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw en crossbaan
 Europarei en wielerparcours Randhoorn. (www.uwtc.nl)
12 sept. Opening cultureel seizoen, openluchtconcert door Kna, Tha-

merkerk, www.scau.nl
15 t/m 19 sept. Circus Solera, evenemententerrein Legmeer-West 
17 sept. Kinderdisco in The Mix
19 sept. Wielerronde UWTC
19 sept. 14.30 uur, Midas ensemble zang, klarinet, piano en verteller 

Thamerkerk
25 sept. Buurtendag, Amstelplein
29 sept. Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar
30 sept. Dag van de ouderen

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de 
rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. 

Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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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 offi ciële 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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen 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 voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Ontwerpbesluit voor wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied Noorddam-

merweg 13, Inzageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010. Info: de heer R. Noor-
hoff, tel. 0297-513111

- Ontwerp-Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening gemeente Uithoorn. In-
zageperiode 9 juli t/m 19 augustus 2010. Info: de heer W. van de Lagemaat, 
tel.: 0297-513111 

- Verkeersbesluit Straattheaterfestival 2010 Meerwijk-Oost. Inzageperiode 7 ju-

li t/m 18 augustus 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Besluit verplaatsen komgrens op de Vuurlijn. Inzageperiode 4 augustus t/m 15 

september 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
- Oprichten basisschool op algemeen-bijzondere grondslag. Stichting Zelfont-

wikkelingsonderwijs Uithoorn. Info: Dhr. R. Groot, Tel. 513260. Inzageperio-
de; 12 juli t/m 20 augustus 2010

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk diverse nummers, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het ge-

heel oprichten van 35 woningen/appartementen.
- Het Korte Eind 5, aanvraag lichte bouwvergunning voor het gedeeltelijk veran-

deren van de constructie binnen op de begane grond.
- Gerberalaan 63, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vergroten van 

een woning.
Thamerdal
- Thamerhorn 2 t/m 86, aanvraag lichte bouwvergunning voor het geheel ver-

nieuwen van de balkonhekwerken.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 60, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van 

een lichtbak aan de gevel.
Legmeer-West
- Rugstreeppad 10, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een 

overkapping tussen terras en carport.
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 1 te Uithoorn, aanvraag sloopvergunning voor het verwijde-

ren van een AC buis ingemetseld in opberghok van de school.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de 
hierna te noemen bouwplannen:
De Kwakel
- Poelweg 24, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een woning 

aan de voorzijde.
Meerwijk-Oost
- Elbe 23, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis.
Meerwijk-West
- Eidereend 25 en 23, lichte bouwvergunning voor het vergroten van garages 

aan de voorzijde.
- Kuifmees 28, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een woning 

aan de achterzijde op de 1e etage.
- Zanglijster 14, Reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning en 

het vervaardigen van een aanlegsteiger.
Thamerdal
- Nolenslaan10, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een schuur.
Genoemde bouwplannen liggen van 20 augustus t/m 30 september 2010 ter inza-
ge bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.
 

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Het Korte Eind 63, lichte bouwvergunning voor het geheel vernieuwen en ver-

groten van een tuinschuur. Bezwaar: t/m 21 september 2010
Meerwijk-Oost
- Gaastmeer 12 en 10, vergunning voor het geheel vernieuwen en vergroten van 

een berging. Bezwaar: t/m 15 september 2010.
- Grevelingen 16, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op 

de garage t.b.v. hobbyruimte. Bezwaar: t/m 21 september 2010

Meerwijk-West
- Krakeend 31 t/m 37, lichte bouwvergunning voor het wijzigen van de gevel. 

Bezwaar: t/m 21 september 2010
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 78, sloopvergunning voor het slopen van vinyltegels 

op de vloer in de keuken. Bezwaar: t/m 13 september 2010
- Admiraal Tromplaan 71, lichte bouwvergunning voor het veranderen van de 

1e etage. Bezwaar: t/m 23 augustus 2010
De Legmeer
- Zevenblad 84, sloopvergunning voor het slopen van asbesthoudende mate-

rialen op het balkon boven de schuifpui. Bezwaar/Beroep: t/m 24 september 
2010

Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 18 te Uithoorn, lichte bouwvergunning voor het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 21 september 2010
- Churchillfl at 109, sloopvergunning voor slopen van asbesthoudende platen. 

Bezwaar: t/m 22 september 2010 
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 8, gebruiksvergunning aan Stichting Heliomare voor het 

brandveilig gebruiken van een deel van het op dit adres gelegen bouwwerk. 
Bezwaar: t/m 16 september 2010.

 COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend op 28 au-
gustus 2010 aan mevrouw G.A. Twint voor het collecteren en inzamelen van goe-
deren t.b.v. Stichting Voedselbank Amstelveen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Tot uiterlijk 23 september 2010 kan tegen voormelde vergunning 
bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd 
verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een 
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

 BEKENDMAKING TIJDELIJK ALCOHOLVERBOD
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij op grond van 
artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 een tijdelijk 
alcoholverbod hebben ingesteld voor (een deel van) het dorpscentrum. Het ver-
bod is van kracht tijdens Tropical Night op 28 augustus 2010 vanaf 20.00 uur tot 
29 augustus 2010 03.00 uur. Uitgezonderd van het verbod is het gebied waarop 
het evenement Tropical Night wordt gehouden en dat een verbindingsroute vormt 
tussen de horecagelegenheden De Herbergh 1883 en het Spoorhuis. Het alco-
holverbod geldt tevens voor de kade van de Amstel (met een breedte van 2 me-
ter) tussen de horecagelegenheid Hertog Jan op het Water en het voormalige ge-
meentehuis. De alcoholzone is met borden aangegeven. Het besluit ligt voor een 
ieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen 
zes weken na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 
1420 AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook andere belanghebbenden te-
gen deze beslissing bezwaren kunnen indienen. Verzocht wordt hiermee reke-
ning te houden.

 VERKEERSBESLUIT 
Maximumsnelheid 60 km/uur op Mijnsherenweg vanaf Vuurlijn tot N231
De Kwakel 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om ingevolge het UVVP (Uit-
hoorns Verkeer- en Vervoerplan) een maximumsnelheid van 60 km/uur vast te 
stellen op de Mijnsherenweg vanaf de Vuurlijn tot de N231.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 15 september 2010 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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bloemen en planten

een DUbbel GoeD GeVoel met
een boeKet Van DUoplant.

U heeft een mooi bloemetje in huis en ook uw steentje
bijgedragen met hulp aan de mensen in pakistan

NU U weer terUg beNt vaN eeN mooie
vakaNtie staat er bij de meesteN vaN U

weer eeN bLoemetje oP taFeL.

als u vrijdag 20 of zaterdag 21 augustus a.s. een boeket
bloemen vanaf 5,- of meer koopt bij één van de adressen 

waar Duoplant boeketten verkocht worden, dan dragen
wij per boeket 1,- af aan giro 555 t.b.v. hulp aan pakistan.

U KUnt DUoplant boeKetten Kopen bIJ
onDeRStaanDe aDReSSen:

DUoplant  legmeerdijk 274, amstelveen
DUoplant Stationsweg 3, aalsmeer
DUoplant a. van Schendellaan, Uithoorn
DUoplant poldermeesterplein 8, aalsmeer
looGman
tanKStatIon aalsmeerderweg 497, aalsmeer
e-maRKt Hornweg 185, aalsmeer
albeRt HeIJn einsteinstraat 103, Kudelstaart
C-1000 ophelialaan 124, aalsmeer
e-maRKt Kerklaan 10, De Kwakel

Te koop:
Opoefi ets rood 35 euro. 
Tel. 0297-282137

Te koop:
Kinderstoel 25 euro.
Tel. 0297-775295

Te koop:
Hangoortafel donker eiken 
75 euro. Tel. 0297-263210

Te koop:
Henzo fotoalbum Delftsblauw 
30x28 cm 7,50 euro.
Tel. 0297-241043
Te koop:
Mooie bowlingtas Storm 3-ball 
roller do. blauw met veel vak-
ken 40 euro. Tel. 0297-880255
Te koop:
Bowlingbal groen 11 pond 
10 euro. Tel. 0297-255012
Gevraagd:
Metaal miniatuur vrachtauto’s 
met reclame opdruk voor verza-
meling van chauffeur.
Tel. 06-16170332
Te koop:
20 dozen met spullen en oud 
gereedschap en schilderijen 
een koop 200 euro.
Tel. 0297-261529
Te koop:
Moderne design hanglamp 
melkglas en rvs 32x25x125 cm 
heel mooi 40 euro.
Tel. 0297-285424
Te koop:
Bed 180x200 met 2 elektr. lat-
tenbodems elk 2 motoren 
200 euro. Tel. 0297-285424
Te koop:
Workmate origineel 15 euro. 
Schuifl adder aluminium 2x12 
sporten 25 euro.
Tel. 0297-285590
Te koop:
Meisjesfi ets stoer model city-
bike blauw handremmen + te-
rugtr. rem compl. en i.pr.st. 26 
inch 50 euro. Tel. 0297-241172
Te koop:
Div. rieten bloemenmanden 
en decoratieve bakken 1 koop 
30 euro.
Tel. 0297-285796/06-12609646

Te koop:
Kinderfi ets i.z.g.st. Loekie Fly-
er 20 inch oranje/rood verl., 
h.remmen en ter. rem 85 euro.
Tel. 0297-286650
Te koop:
Koelkast Liebherr KI-1840 ge-
int. nismaat 88 cm z.g.a.n. 100 
euro.
Tel. 0297-289175
Te koop:
Gazelle damesfi ets 7 versn. 80 
euro. Meisjesfi ets 24 inch 35 
euro.
Tel. 0297-286179
Te koop:
Design bank bruin leer met suè-
dine zittingen 75 euro.
Tel. 0297-242042 na 18.00 u.
Te koop:
Auping bedbodem 90x200 ver-
stelbaar hoofdeind d.m.v. gas-
veer, voeteneind handmatig 
50 euro.
Tel. 0297-288857
Te koop:
Elektrische snijmachine 35 eu-
ro. Koloniale salontafel van 
teakhout 75 euro.
Tel. 0297-775295
Te koop:
Te klein gekocht: Burberry da-
mes regenjas, donkerblauw, mt. 
36/38 splinternw. 100 euro.
Tel. 0294-294530
Te koop:
Grote tuinlaven 25 euro. Brood-
rooster nw. 7,50 euro. Tosti ijzer 5 
euro. Tuinverlichting 5 euro.
Tel. 0297-566580 na 20.30 u.
Te koop:
Combi koel/vrieskast kl. wit 
179x59x59 cm merk Liebherr 
100 euro.
Tel. 0297-256792



Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
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Is uw huisdier zoek?

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Tanzania in de
20e eeuw

Na Wereldoorlog I ontwikkelden de Britse kolonisten in Tanzania de land-
bouw. Niet om de Tanzaniaanse bevolking te voeden maar voor de export: 
koffie. Cashew noten, katoen. De opbrengst van deze export was niet be-
stemd voor de ontwikkeling van Tanzania maar voor de Britten. 
Na Wereldoorlog II werd Tanzania mandaatgebied van de Verenigde Naties. 
In deze oorlog vochten zo’n 100.000 Tanzanianen in Europa. 
Onder leiding van de politieke beweging TANU (Tanganyika African Natio-
nal Union) van Julius Nyerere begon het streven naar onafhankelijkheid. In 
1960 werd er voor het eerst verkiezingen gehouden. De partij van Nyerere 
won bijna alle zetels. In 1961 kreeg het land feitelijk zelfbestuur en in 1962 
werd het onafhankelijk met Nyerere als president. 
De onafhankelijkheid werd bereikt zonder dat er ook maar één schot was 
gelost!

Nel Bouwhuijzen

Vermist
- R. de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. ‘koetjespoes’ zwart-wit, 
 zwarte staart met wit puntje. 
- Kuifmees in Uithoorn, Lola, een zwart dwergkonijntje. 
- Op de Klucht in Uithoorn, Mijo, zwarte kater van 3 jaar, is
 gechipt. 
- Briljant in Mijdrecht, Tijger, langharige blauwe grijze poes
 korte poten, dikke kop. 
- Ringdijk in De Kwakel, donkerbruine kip met lichtbruine hals, wit 
 te en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel 

Gevonden 
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes. 
- Molenland t.h.v. nr. 8 in Mijdrecht, kat. Cypers kat op de rug en  
 wit op de buik. 
- Johan Enschedeweg in Uithoorn, donker cyperse kat met witte  
 pootjes.
- Karekiet in Mijdrecht, grijs-witte pers met een lichte buik 
- Reiger in Mijdrecht, lichtbeige poes, een Pers. 
- Oude Spoorbaan in De Hoef, cyperse kater. 
- Oosterlanderweg in Mijdrecht wit/zwarte kater. 
- Houtzaagmolen Mijdrecht, witte, zwaarvermagerde kat. 
- bosjes op Frank in Mijdrecht, zwart-witte poes, boven zwart, 
 onder helemaal wit. 
- Dr. Mees ten Oeverlaan in Wilnis, sinds 3 à 4 maanden; een 
 geheel zwarte poes, heel erg aanhalig. 
- Rietveld Mijdrecht, zwarte kater. 
- De Hoef Merelslag, bruin-beige konijn op straat gevonden 
- Bertram in Uithoorn, witte kat. 
- Mees ten Oeverlaan in Wilnis, zwarte kat, draagt bandje met 
 telefoonnummer van de dierenbescherming. 
- Bilderdijklaan in Uithoorn, grijze cyperse poes met witte teentjes. 
- Arkenpark Mur in Vinkeveen, magere rood/witte kater. 

Sterrenkunde in het fort
Uithoorn - Moeten we ons zorgen 
maken om een inslag van een me-
teoriet zoals de Dinosauriërs over-
kwam? Hoe verliep het klimaat in 
de loop der tijden op de Aarde van 
het allereerste begin in het Hadei-
cum tot aan de opwarming van de-
ze eeuw? Ontstond er ook leven op 
Mars, net als op de Aarde, toen de 
omstandigheden nog vergelijkbaar 
waren? Wat leert de planeet Mercu-
rius ons en kunnen wij dat ook op 
Aarde zien? Wordt het echt steeds 
warmer of komt er juist nu een af-

koeling en waarop is dat dan ge-
baseerd? Wilt u met eigen ogen de 
Orion nevel zien. En wat zijn zwarte 
gaten nu eigenlijk? 
Dit alles komt aan de orde in de cur-
sus Sterrenkunde van CREA in het 
Fort aan de Drecht. Vanaf septem-
ber op de dinsdagavond in tien les-
sen van 20.00 tot 22.00 uur waar-
voor een gezonde belangstel-
ling voldoende is. Inlichtingen op 
de site van Crea of bij de leraar:  
maartenbreggeman@hotmail.com, 
tel 0297-566542.

Kaartverkoop op de braderie 
voor de Nostalgische 
Kwakelse Avonden
De Kwakel - Op zaterdag 21 au-
gustus is weer de 24e Braderie De 
Kwakel. 
Het team van Stichting De Kwakel 
Toen & Nu is hier ook weer aanwe-
zig met een stand in de Mgr. Noord-
manlaan. Op deze stand kunt u en-
treekaarten kopen voor de Nostalgi-
sche Kwakelse Avonden op de vrij-
dagen 8 en 15 oktober in dorpshuis 
De Quakel. Vanwege de grote toe-
loop in het verleden is er voor twee 
vrijdagavonden gekozen. De aan-
vang van beide avonden is 19.30 

uur. Er zullen drie korte films van De 
Kwakel getoond worden uit het ver-
leden en een fotopresentatie op een 
groot scherm van oude prenten. De 
entreeprijs is vijf euro per persoon.

Kunt u niet naar de braderie, dan 
kunt u de kaarten bestellen en af-
halen bij Dirk Plasmeijer aan de 
Orchideelaan 45. U kunt hem ook 
bereiken, tel. 0297-563335 tus-
sen 18.00 en 19.00 uur, per e-mail:  
dipla@kabelfoon.nl en de website: 
www.de-kwakel.com

Nieuwe Kia Sportage
nu bij Van Kouwen 
in de showroom
Regio - Na zijn wereldpremière op 
2 maart jl. tijdens de Geneva Motor-
show en de introductie bij de dea-
lers tijdens de Roadshow, staat het 
nieuwste Kia-model nu definitief in 
de showrooms. Bij Van Kouwen in 
Aalsmeer en Amsterdam-Zuidoost 
is de auto uit voorraad leverbaar.
Voor het ontwerp van de compleet 
nieuwe Kia Sportage, de populaire, 
compacte SUV van Kia, is een ge-
heel andere designrichting inge-
slagen. Geheel in lijn met de ver-
nieuwde visuele dynamiek van Kia 
heeft de nieuwe Sportage een fris 
en stoer uiterlijk. Hij geeft perfect de 
belangrijkste kenmerken van een 
SUV weer, zoals de hoge zitpositie 
voor de bestuurder, een groter ge-
voel van veiligheid en een hoge bo-
demvrijheid. Het ontwerp is slank en 
stadsvriendelijk en zal wereldwijd 
consumenten aanspreken. 
De nieuwe Sportage is langer, la-
ger en breder dan het model van de 

voorgaande generatie, waardoor er 
meer ruimte beschikbaar is voor in-
zittenden en hun bagage. Ook is de 
wegligging verbeterd door de lange-
re wielbasis. De Kia Sportage wordt 
in Nederland in vier uitrustingsni-
veaus leverbaar: X-tra, X-ecutive, X-
ecutive met Plus Pack en X-clusive.
De nieuwe Sportage beschikt stan-
daard over tal van veiligheidsvoor-
zieningen, zoals ESC met een roll-
over sensor, zijairbags, de gordij-
nairbags, gordelspanners, Hillstart 
Assist Control en Downhill Brake 
Control. Standaard is de auto o.a. 
ook voorzien van airconditioning, 
geïntegreerde radio/CD/MP3-spe-
ler met USB- en AUX-aansluiting 
en 16 inch lichtmetalen velgen. 
Net als op alle andere Kia modellen 
is ook op de Kia Sportage 7 jaar ga-
rantie van toepassing. 
En bij Van Kouwen kunt u direct 
rijden, want de Kia Sportage is uit 
voorraad leverbaar!

.
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HET ENORME SUCCES VAN HET WAVERFEEST 2010

Regio - Het was weer een geweldig feest deze afgelopen dagen in de Waver 
waar het feest voor de 72ste keer gehouden werd. Iedereen was in een 
vrolijke bui en de burgemeester van Ouderkerk a/d Amstel opende na het 
openingswoord de Waverloop met het startschot. Totaal deden hier 226 
deelnemers aan mee.

De winnaar op de 2,6 km jongens is geworden Raymond Korrel en bij de 
meisjes was dit Sanne Buisman; winnaar op de 6,2 km heren was Reinier 
Nagel en bij de dames Lydia Korrel; winnaar 6,2 km veteranen Christiaan de 
Jong. Dan natuurlijk de winnaars van de 12,5 km: bij de heren Ricardo van ’t 
Schip, bij de dames Alieke Hoogeboom en bij de veteranen Arjan Boogaard. 
Allen nogmaals van harte gefeliciteerd. Helaas werd het baanrecord niet 
verbeterd en nu maar hopen dat dit volgend jaar wel verbeterd of op zijn 
minst geëvenaard wordt. 
In de avond werd er feest gevierd in de tent waar velen hun danskunsten 
konden tonen op discomuziek uit de jaren ‘80 en ‘90. 

KINDERDAG
Na een nachtje geslapen te hebben was er de kinderdag op vrijdag. 
Alle kinderen konden in diverse attracties, waaronder een spectaculaire 
trampoline met elastieken waar je echt geduld voor moest hebben om 
hier in te mogen, maar ook voor de draaimolen en de zweefmolen stonden 
kinderen geduldig te wachten. De clowns en de springkussens waren na 
een verfrissend regenbuitje weer helemaal klaar voor gebruik. Om half 
vijf werden de ballonnen opgelaten en met zoveel blijde kleine gezichten 
kregen de kinderen ook nog eens een heerlijke zak snoep mee naar huis. 
Om half 7 kon je je inschrijven voor de welbekende Slob en Slootrace. Vele 
nieuwe deelnemers en deelnemers, die het al meerdere keren hadden 
gedaan, hebben zich opgegeven. Totaal 162 mensen deden er mee maar 
ook hier was er maar één winnaar bij de heren en dat was René Baars, bij de 
dames was dit Sanne Buisman.  
De avond was natuurlijk voor de iets ‘oudere’ kinderen en deze konden op 
de muziek van Skihut on tour hun kunsten laten zien, maar ook in het bruine 
café was het gezellig vertoeven. Al met al een perfecte dag.

PRACHTIG WEER
Dan was er de zaterdag. Het weer was werkelijk prachtig met veel zonneschijn 
en de paardenliefhebber kon zich goed vermaken op het terrein. Er werden 
menwedstrijden met vaardigheid en dressuur gereden maar ook onder de 
man in de hobbyklasse werd er dressuur gereden. Na alles was er een potje 
paardenvoetbal en ringsteken. Op hetzelfde terrein waren er oldtimers te 
zien. Rond 15.00 uur werd er aan buikglijden gedaan, bij de jeugd waren er 25 
personen die hieraan meededen, ook deden deelnemers mee die niet meer 
bij de jeugd konden ingeschreven worden. De winnaar van buikglijden 2010 
is Paul Veenboer geworden,  gevolgd door Willem Kleinveld en Wim Zeinstra. 
Na dit spektakel werd het zeer bekende tobbetje steken gedaan en zagen we 
hierbij oude maar ook nieuwe gezichten die het gingen proberen. Het bleek 
toch wel voor veel mensen een grote opgave te zijn om die lange stok door 
dat hele kleine rondje onder de waterton te krijgen. Toch  is het velen gelukt, 
maar uiteindelijk is Kimberley Kleinveld de winnaar bij de dames en Mark 
Wolf de winnaar bij de heren geworden.
In de middag en avond was het bruine café geopend en Vangrail kwam later 
in de avond optreden. 
Maar ook aan deze geweldige dag kwam een eind en zo gingen er velen, 
op eigen gelegenheid of gebruikmakend van het gratis busvervoer naar 
Mijdrecht, Vinkeveen en Ouderkerk a/d Amstel, naar huis.
Zondag met velen gaan barbecueën is helaas het zonnige weer er niet bij, 
maar dat mag de gezelligheid en de pret niet drukken, we praten lekker na 
en voor het eten wordt gezorgd. De kinderen konden nog voor de laatste 
keer op het springkussen en dan rond 19.00 uur was het weer naar huis en 
moeten we weer een heel jaar wachten op het nieuwe Waverfeest-festijn.

gedaan, hebben zich opgegeven. Totaal 162 mensen deden er mee maar 
ook hier was er maar één winnaar bij de heren en dat was René Baars, bij de 

De avond was natuurlijk voor de iets ‘oudere’ kinderen en deze konden op 
de muziek van Skihut on tour hun kunsten laten zien, maar ook in het bruine 
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Uithoorn - De horeca-ondernemers van 
Uithoorn gaan er volgende week zaterdagavond 
weer tegenaan. Zoals elk jaar organiseren 
zij weer met elkaar de Tropical Night. Van 
de volgende bands kunt u gaan genieten: Bij 
Johnny’s Feestcafé, The Poolshack en Rivercafé 
treedt de coverband Plus op. Een band die 
overal waar ze optreden voor een fris, knallend 
en hip feest zorgen. Zes jonge enthousiaste 
muzikanten, die ondanks hun jeugdige leeftijd 
al behoorlijk ervaren zijn. De band bestaat al 
bijna vier jaar en ze treden heel veel op. Ze zijn 
ook zeer veelzijdig. Of het nu gaat om krakers, 
dance-classics, achtergrondmuziek of echte 
feestmuziek, ze zijn overal voor in.

 Lekker
Bij Café Drinken en Zo treedt de bekende 
band ‘Lekker’ op, de Ultieme Rockende 
Feest Cover Band uit het Westen!
Vijf enthousiaste muzikanten, met elk een 
lichtgestoord kantje... Lekker geeft een Top 
100 Allertijden show, met de beste Rock 

Covers van o.a. Blof, Anouk, Queen, Rolling 
Stones en ‘verrockte’ versies van Borsato, 
Abba en vele anderen. Lekker heeft op vele 
grote podia gestaan in binnen- en buitenland. 
Een paar voorbeelden... 4 Shows Val Thorens 
Frankrijk (1500 man), Sneekweek, Vrijmarkt 
- Amsterdam, Voorprogramma’s (De DIJK, 
DiRect, Golden Earring) etc... Zangers Gonny 
heeft een stem en een volume te vergelijken 
Anouk... onwaarschijnlijk goed! Al met al 
kunnen we stellen dat LEKKER bij de top van 
de coverbands van Nederland hoort!

 Meer
Ook bij het Spoorhuis en de cafés de Gevel en 
de Herbergh 1883 zullen bands aanwezig zijn, 
alleen waren die bij het ter perse gaan van deze 
krant nog niet bekend. Maar volgende week 
komen we hier zeker op terug. Zet maar vast 
in uw agenda: volgende week zaterdag tussen 
21.00 en 0.1.00 uur bij mooi weer buiten en 
daarna nog tot 03.00 uur binnen in het café.

Volgende week zaterdag is het weer zover...

Horeca Uithoorn presenteert weer 

de jaarlijkse Tropical Night
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’t Farregat: ‘Alle gerechten voor 
negen euro vijftig!’
Aalsmeer - Voor de meeste 
Aalsmeerders is restaurant-eeterij 
’t Farregat een begrip. Maar er zijn 
er genoeg die de gang naar het fij-
ne etablissement nog niet gevon-
den hebben. In het linkergedeel-
te van de zaak is sinds een jaar het 
Aalsmeerse Pannenkoekenhuis ge-
vestigd, waar niets aan verandert. 
Eigenaar Richard Dekker, die ’t Far-
regat vijf jaar geleden overnam, ver-
telt: “Wanneer kinderen zich tegoed 
willen doen aan een Oudhollandse 

pannenkoek kan er overigens ook 
een keuze gemaakt worden uit ge-
rechten van de kleine kaart. De Old 
style gerechten, zoals soep, spare-
ribs, een saté of biefstuk, zijn daar 
nog steeds op te vinden en dat blijft 
zo. Tevens kan er het hele jaar door 
gebarbecued worden, zowel bui-
ten op het terras als binnen met on-
ze tafelbarbecues. Het enthousias-
te team wat achter mij staat, beant-
woordt alle wensen.” Richard ver-
volgt: “Wat er wél compleet anders 

wordt, is de kaart in het restaurant. 
Wij hebben voor eeterij ’t Farregat 
een geheel nieuwe concept voor 
Aalsmeer en omstreken bedacht. 
De kaart bestaat vanaf dinsdag 24 
augustus uit diverse verrassende en 
smaakvolle gerechten, alle voor de 
prijs van negen euro vijftig! Het on-
derscheid tussen de gerechten in 
voor-, tussen- en hoofdgerechten is 
losgelaten. 
Men kan op deze manier van meer-
dere smaken genieten en er kan in 

etappes besteld worden. Een nieu-
we benadering, omdat we vaak 
zien dat mensen het lekker vinden 
om bijvoorbeeld twee voorgerech-
ten te nemen of juist trek hebben in 
meerdere combinaties, waarbij twee 
hoofdgerechten dan net teveel van 
het goede is. We hebben koude en 
warme gerechten, als ook desserts 
op de kaart staan. De gasten kie-
zen gerechten waar ze zin in heb-
ben en deze worden per gang op-
gediend. Ja, we zijn erg enthousi-

ast! We vinden het namelijk belang-
rijk om naar onze gasten te luiste-
ren en kunnen er op deze manier 
een leuke draai aan geven om heer-
lijk te laten proeven. Men moet de 
tijd kunnen nemen om meerdere 
gangen te eten en lekker te genie-
ten van een avondje uit. We zijn na-
tuurlijk erg benieuwd naar de reac-
ties. Uiteraard kan er al voor gere-
serveerd worden.”

Uitgebreide nieuwe wijnkaart
Tevens was er behoefte aan een uit-
gebreidere wijnkaart. Richard: “Wij 
hebben nu naast de huiswijn een 
wereldse variëteit van veertien open 
flessen die per glas te bestellen zijn, 
speciaal afgestemd op de gerech-
ten. Bij ieder gerechtje een met zorg 
aanbevolen wijn, of een fles voor bij 
het hele diner, de keuze is aan de 
gasten. 
Om de twee maanden zal de menu-
kaart steeds vernieuwd worden, zo-

dat de gasten iedere keer iets nieuws 
kunnen uitproberen.” De openings-
tijden van ’t Farregat zijn van dins-
dag tot en met zaterdag van 17.00 
tot 00.00 uur en zondag al vanaf een 
uur ’s middags. Voor verdere infor-
matie kunt u terecht op de websites: 
www.farregat.nl, www.aalsmeerse-
pannenkoekenhuis.nl, www.thuis-
bezorgd.nl voor bezorging van al uw 
bestellingen (ook in Uithoorn) en 
www.thenetworkclub-amsterdam.
com voor de netwerkborrel die een 
keer per maand op vrijdag plaats-
vindt. Richard Dekker loopt over 
van ideeën en enthousiasme en be-
sluit met de woorden: “Alles onder 
één dak, alles uit één keuken, mijn 
team en ik nodigen u van harte uit. 
U moet het gewoon een keer bele-
ven in ’t Farregat!” Het adres is Oos-
teinderweg 248 in Aalsmeer en het 
telefoonnummer: 0297-324477. 

Door Miranda Gommans

Naam ’t Farregat
Voor de verklaring van de naam ‘t Farregat moeten we een stukje terug in de 
tijd, waarschijnlijk ergens naar de eerste helft van de vorige eeuw. Van ouds-
her bestond Aalsmeer uit vier ‘nederzettingen’, te weten: Het oude dorp, als 
bestuurlijk centrum, Kudelstaart, De Uiterweg (plaatselijk beter bekend als ‘de 
buurt’) en dan het verst afgelegen van het centrum: het Oosteinde. Kerkelijk 
gezien waren er grote verschillen; Het Dorp was grotendeels Nederlands Her-
vormd, Kudelstaart was honderd procent Katholiek, de Buurt Doopsgezind en 
het Oosteinde was een grote Oud-katholieke parochie. Hiervan getuigt nog 
steeds het kleine kerkje bij de Kerkweg op korte afstand van ‘t Farregat. De 
bewoners van het Oosteinde werden door de andere bewoners van Aalsmeer 
als ‘die lui uit dat verre gat’ aangeduid, waarbij gat dan in de oudvaderland-
se betekenis van gehucht moet worden gelezen. De klankverschuiving van 
verre naar varre laat zich logisch verklaren als men weet dat in het plaatselij-
ke dialect ook werd gesproken van hooibarg in plaats van hooiberg. Eigenlijk 
is Varregat dan ook de juiste spelling. Later werd het door import-Aalsmeer-
ders geschreven als ‘Farregat’. Fout dus, maar ach, een kniesoor die daar op 
let. De locatie was vroeger een slagerij, een kroeg en een kapper, dus de ar-
beiders van de tegenoverliggende oude veiling Bloemenlust waren er zeer re-
gelmatig te vinden.
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Garant Meubel Van 
Kreuningen maakt van 
dagdromers gelukvogels
Mijdrecht - And the winner is de 
heer Schuurhof uit Mijdrecht.
Garant Meubel woninginrichter Van 
Kreuningen maakte onlangs een 
klant gelukkig met een prachtige 
Mila Relaxfauteuil. Bent u geen win-
naar? Neem dan nu het geluk in ei-
gen hand!
Uw Garant Meubel woninginrich-
ter Van Kreuningen is trots op zijn 
nieuwe interieurcollectie en nodig-
de u daarom onlangs uit om hard-
op te dromen, om hem te vertellen 
waar u van zou genieten in uw eigen 
relaxfauteuil. En dat heeft hij gewe-
ten: talloze mensen zagen zichzelf 
al prinsheerlijk zitten, met een goed 
boek of een spannende film, met 
prachtige muziek of het geluid van 
zingende vogels: pure ontspanning 
op een vierkante meter, wie wil dat 
niet? Inmiddels is de gelukkige win-
naar bekend: de heer Schuurhof uit 
Mijdrecht ontvangt een prachtige 
Mila relaxfauteuil t.w.v. 399,- euro. 

Geluksvogel
Bent u niet in de prijzen gevallen? 

Dan is dit hét moment om het geluk 
in eigen hand te nemen. Want wie 
nu kiest voor een relaxfauteuil uit 
de Garant Meubel collectie inves-
teert direct in eigen levensgeluk. Er-
vaar zelf weldadig zitcomfort in een 
fauteuil waarin u zich optimaal kunt 
ontspannen. 
Om na afloop van een drukke werk-
dag heerlijk weg te dromen bij uw 
lievelingsmuziek of om helemaal op 
te gaan in een spannend boek, ter-
wijl uw lichaam en geest volledig tot 
rust komen. Dat is het plezier dat 
een relaxfauteuil u direct kan ge-
ven. Met uw eigen keuze voor een 
droomfauteuil op maat bent ook u 
straks een geluksvogel.
Stop met dagdromen en stap eens 
binnen bij uw Garant Meubel wo-
ninginrichter. Maak vrijblijvend ken-
nis met ultiem zitcomfort en met de 
rest van de nieuwe meubelcollectie 
voor levensgenieters.

U bent van harte welkom in de 
showroom aan de Industrieweg 42 
in Mijdrecht. 

Start verkoop loten voor 
Ontmoetingskerk Wilnis
Wilnis - De Ontmoetingskerk in Wil-
nis start op 1 september aanstaan-
de met de verkoop van loten, waar-
van de opbrengst voor de renova-
tie van het kerkgebouw is. De fun-
dering van de voorgevel moet extra 
ondersteund worden en daarvoor is 
geld nodig. De loten kosten vijf euro 
per stuk en zijn te koop in de winkel 
van Nant Hartel aan de Raadhuis-
straat in Wilnis en tijdens de Na-
jaarsmarkt op 11 september.
De trekking is op 6 november om 
21.00 uur tijdens de jaarlijkse veiling 
van de Ontmoetingskerk in gebouw 
De Schakel aan de Dorpsstraat 21.
Door de medewerking van een aan-

tal sponsors kan de organisatie een 
prachtig prijzenpakket aanbieden:
Hoofdprijs: fiets van De Haan Fiet-
sen.
De overige prijzen zijn:
-  tent van Van Bergen Sport
-  dames- en herenhorloge van 

Nant Hartel
-  minilaptop
-  pizzagrill
-  gourmetschalen van René van 

der Schaft
-  fototaarten 
-  bonnen van Bots Diervoeders 
En nog veel meer.
Koop een lot en steun de restauratie 
van de Ontmoetingskerk!

Christelijk Mannenkoor 
Immanuël eigentijdser
Mijdrecht - Het mannenkoor Im-
manuël gaat 24 augustus om 20.00 
uur weer enthousiast van start. Het 
afgelopen seizoen is het koor met 
enkele enthousiaste leden gegroeid. 
Ook in het nieuwe seizoen is vers 
bloed van harte welkom. Naast het 
bekende Nederlandse geestelijk lied 
wordt er enthousiast geoefend op 
modern Engels en Duits repertoire. 
In het nieuwe seizoen staat een zes-
tal optredens in de zondagse ere-

dienst, een kerstconcert, een CD-
opname en een gezamenlijk concert 
met een Rondeveens koor gepland. 
Wilt u ook meezingen, kom een keer 
vrijblijvend langs tijdens de repeti-
tieavond op de dinsdag in het Ker-
kelijk Centrum de Rank te Mijdrecht 
Door te zingen in een koor kun je 
je passie voor muziek ten gehore 
brengen en het versterkt het gevoel 
van verbondenheid in onze samen-
leving.

Komt u ook zingen bij 
Kunst na Arbeid?
Mijdrecht - De vakantieperiode is 
weer achter de rug en ook het koor, 
Kunst Na Arbeid, is weer gestart 
met de repetities op 16 augustus.
De leden repeteren op maandag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in ge-
bouw Irene naast de Janskerk in 
Mijdrecht onder leiding van hun di-
rigent Henk van Zonneveld.
Voor het najaar 2010 staat een aan-
tal medewerkingen op het program-
ma. In het voorjaar van 2011 willen 

zij op zondag 10 april The Crucifixi-
on van John Stainer uit gaan voeren 
in de Janskerk te Mijdrecht. Twee 
solisten zullen hieraan hun mede-
werking verlenen, evenals organist 
Henny Heikens. Hiervoor is KnA nu 
al aan het repeteren en voor het na-
jaar van 2011 staat ook al een uit-
voering in de planning. Wilt u graag 
meezingen in dit koor? Kom dan 
een keer luisteren op hun repetitie-
avond. U bent van harte welkom!
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode re-
kent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. 
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vin-
den dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het open-
baar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkom-
sten 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. Inge-
zonden brieven plaatsen wij omdat de af-
zender 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.

Jolanda Dirksen, 
bedankt!

Enige tijd geleden heeft er in 
een plaatselijke krant een ar-
tikel gestaan over het monu-
ment van mijn ouders waar-
in op raadselachtige wijze een 
barst in de glasplaat was ge-
komen.
Ik ben destijds van het kast-
je naar de muur gestuurd en 
niemand kon mij vertellen wie 
er nou eigenlijk verantwoor-
delijk was voor schade aan 
een graf. Later bleek dat de 
wet onlangs is gewijzigd en 
nabestaanden zelf een ver-
zekering dienen af te sluiten. 
(Vroeger werd de schade vaak 
verhaald op gemeenten, e.d.). 
Kortom: een hoop verdriet en 
onmacht, want het monu-
ment was op dat moment nog 
maar 4 weken voor de scha-
de opnieuw geplaatst na het 
bijschrijven van de naam van 
mijn moeder.
Helaas heeft het vorige artikel 
niet tot het kunnen verhalen 
van de schade bijgedragen, 
maar uit het niets verscheen 
wel een reddende engel in de 
vorm van Jolanda Dirksen Uit-

vaartverzorging. Zij heeft zo-
wel de uitvaart van mijn stief-
vader in 2008 als de uitvaart 
van mijn moeder in maart van 
dit jaar op voortreffelijke wij-
ze verzorgd. Jolanda belde mij 
na het verschijnen van het ar-
tikel op met de vraag of ik en 
de rest van de familie het zou-
den willen aannemen als zij 
een nieuwe glasplaat zou la-
ten maken. Persoonlijk heb ik 
daar wel even over na moeten 
denken. Het is nogal niet wat 
om zoiets zomaar aan te ne-
men van iemand zonder dat 
diegene daar een wezenlijk 
belang bij heeft. Maar Jolan-
da verzekerde mij ervan dat 
ook zij er een goed gevoel 
aan over zou houden als wij 
het aan wilden nemen. Zo ge-
zegd, zo gedaan en op boven-
staande foto is het prachtige 
eindresultaat van deze gulle 
gift te zien!
Fijn dat er nog mensen zijn 
die gelukkig worden als ze ie-
mand anders kunnen helpen!

Angelique Hoogendoorn

Zilveren Bovenlanden aan 
de Gagelweg
Wilnis - Stichting De Bovenlanden 
(Landschapsbeheer en natuurbe-
houd) bestaat 25 jaar en houdt voor 
adoptanten, donateurs en andere ge-
interesseerden een feestmiddag op 
een van haar terreinen. Zaterdag 21 
augustus zullen op de legakker aan 
de Gagelweg (tegenover nummer 3) 
in Wilnis diverse activiteiten worden 
gehouden; ook speciaal voor kinde-

ren worden er veel leuke dingen ge-
organiseerd. Troupe A’dour, het mu-
ziek- en theatergezelschap uit Wil-
nis, verzorgt de muzikale en theatrale 
omlijsting van deze feestelijke mid-
dag. Voor deze gelegenheid is de mi-
ni opera ‘Liefde in de Bovenlanden’ 
gemaakt, uitgevoerd door Maura 
Breur (zakenvrouw), Martin Verrips 
(visser), ondersteund door Irina Par-

Inbreker alsnog aangehouden
Vinkeveen - Op zaterdag werd een 
man aangehouden die mogelijk een 
dag eerder in een boot had ingebro-
ken. Omstreeks 23.30 uur kreeg de 
politie de melding dat een man was 
weggereden van een terrein aan de 
Baambrugse Zuwe. De man zou een 

dag ervoor hebben ingebroken in 
een boot. Via het kenteken kon de 
identiteit worden achterhaald van 
de bestuurder.
Vervolgens werd de 32-jarige man 
uit Vinkeveen in zijn woning aange-
houden.

Gewonde bij aanrijding
Mijdrecht - Bij een verkeersonge-
val is een 52-jarige vrouw uit Am-
sterdam gewond geraakt. De vrouw 
zat als passagier op een motor. De 
bestuurder van de motor, een 46-ja-
rige man uit Amstelveen, reed over 
de provinciale weg vanuit Uithoorn 
naar Mijdrecht. Voor hem reed een 

bestelauto die moest afremmen 
omdat een auto voor hem afsloeg. 
Waarschijnlijk heeft de motorrij-
der dit niet gezien en is te laat gaan 
remmen. Hij raakte hierbij in de slip 
en ging onderuit. De passagiere is 
gewond geraakt en overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Starten met hardlopen?
Uithoorn - Wilt u leren hardlopen of 
uw looptechniek verbeteren? Am-
stelhof heeft dé oplossing! Amstel-
hof Running gaat vanaf 12 septem-
ber, gedurende 8 weken looptrai-
ningen organiseren voor beginnen-
de en gevorderde lopers. Het doel 
van de cursus zal voor beginnende 
lopers zijn dat men na acht weken 
5 kilometer achter elkaar kan hard-
lopen. Voor gevorderde lopers zal 
dit doel 10 kilometer of 10 EM zijn. 
De trainingen worden verzorgd door 
gecertificeerde trainers van de At-
letiekunie die voor een verantwoor-
de afwisselende opbouw en bege-
leiding zorgen. Looptrainingen bij 
Amstelhof zijn uniek door het uitge-
breide pakket en de extra faciliteiten 
voor de deelnemers. 

Pakket
De kwaliteit van de cursus is merk-
baar in het pakket dat iedere lo-
per ontvangt. Dit pakket bestaat uit: 
een health check, voedingsadvies, 
schoen- en kledingadvies, een func-
tioneel runningshirt en een startbe-
wijs voor de Zilveren Turf loop.
Deze 5, 10 km en 10 EM prestatie-

loop zal plaatsvinden op zondag 7 
november.

Extra faciliteiten
Ook de extra faciliteiten maken de 
looptrainingen bij Amstelhof speci-
aal. Ouders met kinderen kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid 
tot kinderopvang. Verder is er op 
trainingsdagen een fysiotherapeut 
aanwezig voor eventuele vragen en/
of klachten. Ook aan het weer is ge-
dacht. Bij extreme weeromstandig-
heden zal Amstelhof Health Club 
een indoorprogramma samenstel-
len. Tevens kunnen de deelnemers 
op trainingsdagen gebruik maken 
van de omkleedruimtes en dou-
ches.  De trainingen voor beginners 
& gevorderden zullen plaatsvinden 
op zondagochtend van 09.15 tot 
11.00 uur. De kosten zijn 19,- voor 
leden van Amstelhof en 69,- voor 
niet-leden. Wacht niet langer en 
schrijf u snel in. Lopen bij Amstel-
hof is FUN en tevens zijn de plaat-
sen beperkt! Voor meer informatie 
en/of inschrijven kunt u gaan naar:  
www.amstelhof.com/sport/looptrai-
ningen

fenova (piano), in de regie van Pie-
ter Scholten. Liefde in de Bovenlan-
den’ is het verhaal van een gestreste 
zakenvrouw die haar rust probeert te 
vinden in de natuur. De ontmoeting 
met een visser zet haar leven op zijn 
kop... Gedurende de middag zorgen 
Suzanne Arends (fluit) en Irina Par-
fenova (piano) voor de achtergrond-
muziek.
 

Programma zaterdag 
21 augustus
13.30 uur: inloop met muziek
14.00 uur: opening door Jan van ‘t 
Riet, voorzitter St.De Bovenlanden 
aanbieding praam door de heer 
Teun Verkaik en vastleggen van 
nieuw adoptie-overeenkomst met 
Rabobank Rijn en Veenstromen 
14.30 uur: Liefde in de 
Bovenlanden
15.00 uur: rondvaart 
15.30 uur: Liefde in de 
Bovenlanden 
15.30 uur: rondvaart 
16.00 uur: Liefde in de 
Bovenlanden
16.30 uur: rondvaart 

Activiteiten kinderen
Doorlopend diverse activiteiten voor 
kinderen, waaronder:
- Tekenen en schilderen op boom-

schijven (o.l.v. schilderes Iva 
Malbasic).

-  Op avontuur met je schepnet ( 
georganiseerd door N.M.E.-Cen-
trum de Woudreus)

- ‘Parfum’ maken (van geu-
rende blaadjes en bloemen – 
o.l.v.NME)

- Wat kun je allemaal vinden in de 
natuur? Zoeken en ontdekken 
o.l.v. NME

Fotowedstrijd
Bezoekers kunnen een foto ma-
ken van de zilveren jubileumvie-
ring. De foto’s kunnen (met naam 
en adres) worden ingestuurd naar  
www.debovenlanden.nl (max. 2 fo-
to’s). Tijdens de donateursavond op 
5 november wordt de meest origi-
nele foto gekozen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Grote brand op de Hofstede Willem 111
                                                

Door Fred de Wit

                                                

Op 24 november 1855 beklaagt A. Mijnlieff, de eige-
naar van de Mijdrechtse Droogmakerij, zich schrifteli-
jk bij de Commissaris van de Koning over de onkosten 
die hij heeft betaald bij de brand op zijn hofstede 
Willem III in de Mijdrechtse 1e bedijking op 3 novem-
ber 1855. 
 

De polder Eerste Bedijking
De drooglegging van deze polder is een ramp geweest. 
In 1789 hebben de Staten van Utrecht hiervoor al het 
octrooi verleend en in 1791 is de ringdijk gesloten. 
Maar toen begon de rampspoed. De bemaling was door 
verschillende oorzaken onvoldoende.
In 1817 was eindelijk twee derde van de plas droogge-
malen, maar het jaar daarop liep alles weer onder wa-
ter. Inmiddels waren de boeren, die zich hier hadden 
gevestigd weer berooid vertrokken. Het Rijk heeft toen 
ingegrepen en pas in 1852 kon de grond van de polder 
publiek worden verkocht. Kopers van de nieuwe polder  
voor een bedrag van f. 203.000 zijn de heren Mijnlieff en 
Van Haeften, die veel  verbeteringen tot stand brachten 
door het aanleggen van wegen, duikers en een betere 
waterafvoer. Daardoor ging de droogmakerij ziendero-
gen vooruit. Maar dan moet er natuurlijk niet een grote 
brand ontstaan op het boerenbedrijf van Mijnlieff.
  
Een boze brief
Mijnlieff was niet zomaar een landbouwer. Hij had im-
mers, samen met zijn compagnon Van Haeften, de pol-
der gekocht en hij wist wie hij moest benaderen als hem 
iets niet beviel. Vandaar dat hij op 19 november 1855 
een brief schreef aan de Commissaris van de Koning 
te Utrecht. Daarin deed hij zijn beklag deed over het 
optreden van burgemeester De Voogt naar aanleiding 
van de brand op zijn boerenbedrijf. Mijnlieff gaf daarin 
een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen, die op de 
dag van de brand en de dagen daarna hadden plaats-
gevonden. Eén van zijn dorsers ontdekte brand in de 
hooiberg. Onmiddellijk is een andere dorser te paard 
naar de burgemeester gereden. Omdat de sleutel van 
het brandspuithuis bij een zekere Rijkenberg was, werd 
hem gezegd dat hij daar de brandspuit op moest halen 
en weer terugbrengen. Ook werd snel de spuit van de 
Amstelhoek door een werknemer met een tweede paard 
gehaald. Tijdens het stellen van de brandspuiten waren 
anderen al begonnen de bonen die ook in de hooiberg 
waren opgeslagen uit de hooiberg te werpen. Maar de 
brand nam in hevigheid toe en omstreeks 10 uur was 
de hele kap al verbrand. Er werd toen druk gewerkt aan 
het behoud van de er naast gelegen haverberg. Daar 
was ook nog de oogstopbrengst van 4 ½ bunder bonen 
opgeslagen en er was ook nog een grote hoeveelheid 
hooi in aanwezig. Mijnlieff schreef verder: “Men kon 

dus verwachten dat men tot 4 uur wel bezig zou zijn. De 
brand bleef echter nog steeds hevig en de brandweer-
lieden lieten de moed zakken. De burgemeester stelde 
mij hiervan op de hoogte en stelde voor de spuiters 
een kwartje ter stimulering te geven waardoor zij tot 7 
uur hebben  doorgespoten. Burgemeester De Voogt was 
toen van oordeel dat de beide brandspuiten wel weg 
konden gaan omdat de wind was gaan draaien naar de 
andere kant. Ik heb toen aan mijn onderbaas gevraagd 
wat hij hiervan dacht. Die zei me dat het hooi nog 
hevig brandde. Hierop heb ik aan twee brandmeesters 
gevraagd wat hun mening was en zij vertelden mij dat 
de twee brandspuiten niet buiten werking konden wor-
den gesteld en dat er 30 man moesten blijven. 
Wat toen gebeurde. Als opzichter was mijn onderbaas en 
timmerman aanwezig evenals een gemeenteambtenaar 
en de veldwachter. De manschappen hebben die nacht, 
om het gevaar tegen te gaan, nog zes keer moeten 
spuiten. De volgende dag heeft men met de grote spuit 
tot ’s middags 2 uur en met de kleine spuit tot in de 
avond gespoten. Toen was men de brand pas meester. 
Ik besloot hierna om het hooi dat op het land was uit-
gestrooid, en steeds weer opnieuw vlam vatte, door 
twee van mijn knechts in de gaten te laten houden. Op 
de maandag daarop is mijn volk met opruimen begon-
nen en hoopte daarmee op donderdag klaar te zijn.

De burgemeester komt op bezoek
Op woensdag kwam burgemeester De Voogt met de 
brandmeester Lankorst en Otte Timmerman bij mijn 
zoon, die geruime tijd ziek was geweest, op bezoek. 
Hij vroeg hem of hij de 42 gulden aan kwartjes aan 
de blussers van ’s zondags alsook van ’s zaterdag-
snacht wilde betalen. Mijn zoon antwoordde toen dat 
die kwartjes alleen gediend hadden om het blusvolk 
op dat moment aan te moedigen en dat die ook door 
hem waren uitbetaald en dat het volk zowel op zater-
dagnacht als op zondag werkzaam was geweest om de 
branden met de spuit te blussen. Van het bedrijf waren 
zes man voortdurend werkzaam geweest. Ook zei mijn 
zoon tegen de burgemeester dat hij nooit gehoord had 
dat iemand voor de kosten van het blussen moest be-
talen. Hierop vertrok De Voogt. Daarna is hij nog eens 
alleen bij mijn zoon langs geweest om te vragen of wij 
dit bedrag wilden voldoen. Als wij dat weigerden zou 
hij een proces verbaal laten opmaken omdat ik hem niet 
van broei in de hooiberg op de hoogte had gesteld op 
grond van de brandweerverordening die was vastgesteld 
op 21 april 1853. 

Onenigheid over de uitleg van het artikel  
Mijnlieff  deelt de Commissaris van de Koning echter 
mede dat dit artikel niet voor hem van toepassing is 
omdat de berg hooi voor de brand regelmatig in het oog 
werd gehouden. Zelfs op de vrijdagmiddag voorafgaande 

aan de brand. Hij heeft zich er ook over verbaasd dat 
de Uithoornse brandspuit er niet was. De burgemeester 
verbaasde dit ook. Mijn zoon heeft daarop een brief 
ontvangen van de burgemeester van Uithoorn waarin 
die hem vertelde dat er tussen de beide burgemeesters 
een afspraak is gemaakt waarbij zij elkaar bij een grote 
brand zullen helpen. Gelukkig was de wind tijdens de 
brand van de woning af, want anders waren er te weinig 
brandweerspuiten geweest. De totale door mij vanwege 
de brand geleden schade bedraagt 2820 gulden.
Mijn zoon herinnerde mij eraan dat, toen wij de droog-
makerij gekocht hadden, de burgemeester gezegd had, 
hoewel er niemand in zijn kantoor aanwezig was, be-
halve wij en de burgemeester: “dat het hem spijt zou 
doen wanneer het de droogmakerij nu goed ging”. Hie-
ruit kon mijn zoon afl eiden dat hij ons zo veel mogelijk 
zou tegenwerken of op kosten jagen, zoals ook werkelijk 
tot nu toe is gebeurd. Mijnlieff vindt het daarom niet 
juist dat hij de 42 gulden aan kwartjes moet betalen  
omdat die bedoeld waren het blusvolk aan te moedigen 
en verlangt dat de burgemeester dit bedrag aan hem 
restitueert.
Of Mijnlieff dit bedrag ooit heeft ontvangen is niet bek-
end. Waarschijnlijk is deze kwestie in der minne geschikt 
omdat burgemeester De Voogt en Mijnlieff, die eigenaar 
van de polder 1e bedijking was, elkaar voor een verdere 
ontwikkeling van de polder hard nodig hadden.
 

Wanneer u meer wilt weten over de historie 
van onze gemeente geeft u dan op als lid 
van de historische vereniging DE PROOSDIJ-
LANDEN. Voor 15 euro per jaar ontvangt u 
dan 4 keer per jaar ons kwartaalblad waarin 
u kunt lezen hoe het er in vroegere jaren in 
onze gemeente toeging. Bovendien krijgt u 
uitnodigingen voor interessante lezingen. 
Een telefoontje naar 0297-286170 of e-mail 
naar administratie@proosdijlanden.nl is vol-
doende. U ontvangt dan begin september ons 
eerstvolgende 36 pagina’s tellende kwartaal-
blad vol met verhalen over vroeger.    

Geraadpleegde bron: Utrechts Archief.
Provinciaal bestuur nr. 79 inv. 6054.
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Argon houdt de regiocup 
in eigen huis
Mijdrecht - Argon heeft zaterdag in 
de finale van de regiocup door winst 
op Legmeervogels de cup in eigen 
huis gehouden. AFC lag beslag op 
de derde plaats door ’t Vliegdorp te 
verslaan. Legmeervogels kwam in 
de finale door op woensdagavond ’t 
Vliegdorp met 5-1 te verslaan en Ar-
gon won ook met grote cijfers van 
de AFC: 6-1. 
De wedstrijd die Argon speelde te-
gen Legmeervogels was niet van het 
niveau waarmee men op woensdag-
avond van AFC won. Na een fase 
waarin beide ploegen weinig weg-
gaven kwam na twintig minuten de 
eerste mogelijkheid voor Legmeer-
vogels, Stefan van Pierre lanceer-
de een omhaal maar hij kon Argon-
doelman Martijn Brouwer niet ver-
rassen. Argon kon daar in aanval-
lend opzicht weinig tegenoverstel-
len, even was het gevaarlijk bij een 
vrije trap, maar Adil Kamil schoot 
naast. Legmeervogels verzuimde in 
de slotfase van de eerste helft om 
afstand te nemen van Argon, met 
name Van Pierre bleek nog niet op 
scherp te staan, na een actie schoot 
hij voorlangs een leeg Argondoel. 
Bij andere pogingen van de ploeg 
uit Uithoorn bleek doelman Martijn 

Brouwer een betrouwbare sluitpost.
De tweede helft kwam Argon be-
ter uit de startblokken en dat lever-
de na een kwartier een doelpunt op. 
Aan de basis stond Jimmy van Veen, 
na een leuke actie kwam de bal via 
Youri van Adrichem bij Lesley Groe-
nen die met een fraai boogballetje 
doelman Patrick Brouwer van Leg-
meervogels kansloos liet. 1-0.
Legmeervogels bleef jagen op de 
gelijkmaker, een schot ging via de 
lat over en aan de andere kant zag 
Van Adrichem z’n inzet via onder-
kant lat weer uit het doel stuiteren. 
Datzelfde lot onderging een schot 
van Van Pierre, ook hij zag de bal 
via de lat wegspringen. De slotfase 
bleef spannend maar kansen wer-
den niet benut, de beste moge-
lijkheid was voor Stefan van Pierre 
toen hij alleen voor de Argondoel-
man verscheen, maar Brouwer was 
attent. Namens Argon ging een po-
ging van Van Veen naast.

Derde en vierde plaats
AFC en ’t Vliegdorp streden om de 
troostprijzen, na een 2-2 ruststand 
leek de wedstrijd onbeslist te eindi-
gen. Maar vlak voor tijd bleek AFC 
toch de sterkste en won met 3-2.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Ton Duivenvoorde wint
Regio - Ook afgelopen zaterdag 
stond er voor de leden van P.V. Rond 
de Amstel maar één vlucht op het 
programma, de jonge duivenvlucht 
vanuit het Belgische plaatsje Chi-
may met een gemiddelde afstand 
van 246 km. 
Men kan al merken dat de zomer 
naar het einde gaat, in de ochtend-
uren is al weer volop nevel en mist, 
zodat het tijdstip voor het lossen van 
de duiven naar een later tijdstip ver-
schoven moet worden, en zo werden 
de duiven zaterdag pas om 10.30 uur 
gelost. Er stond een zuidoostenwind 
bij de lossing, maar draaide lang-
zaam naar noordoost. Wat zaterdag 
ook opviel, was dat de wind aan de 
grond tussen noord en noordoost 
waaide, maar de wolken kwamen uit 
het zuidoosten, en dan is het meest-
al een pittig vluchtje voor de dui-
ven en ligt de snelheid meestal la-
ger dan dat de wind vanuit het zuid-
westen komt. Het was zaterdag al 
weer de vijfde vlucht voor de jonge, 
en er zijn er nog twee te gaan en de 
spanning voor het kampioenschap 
loopt langzaam maar zeker op. Om 
12.36.07 uur klokte Ton Duivenvoor-
de zijn eerste duif, en deze maakte 
1316,884 meter per minuut, (ruim 79 
km per uur) en dit was ook de snel-
ste van de vereniging. Ton pakte ze 
goed, want in de vereniging had hij 
zes duiven bij de eerste tien, en in 
het rayon werd hij 16e en 18e en 9 
duiven bij de eerste 100. Een prach-
tige uitslag voor deze liefhebber, en 
de tweede overwinning op rij met 
de drie belangrijkste vluchten nog 
voor de boeg is de vorm duidelijk 
aanwezig. Bosse & Zn uit Uithoorn 
werd 2e en Henk Snoek uit De Kwa-
kel 3e. Bosse & Zn werd in het ray-

on 40e, Henk 52e, Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen 53e en Wim Wijf-
je uit De Kwakel 96e, en daar ston-
den ongeveer 3350 duiven in con-
cours, en met 15 duiven bij de eerste 
100 was het weer een goede vlucht 
voor de leden van Rond de Amstel. 
Jan Koek uit Mijdrecht werd eerste 
in de B-groep.

Uitslag
Chimay 599 duiven en 
19 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
H.P. Snoek
C. Pothuizen
W. Wijfje
R. den Boer
Theo Kuijlenburg
J. Koek Zaterdag 28 augustus a.s.:

Open dag bij Qui Vive hockey
Uithoorn - Zaterdag 28 augustus 
a.s. van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 
uur organiseert hockeyvereniging 
Qui Vive op haar accommodatie aan 
de Vuurlijn een kennismakingsdag 
voor nieuwe leden. Het bestuur van 
Qui Vive hoopt op deze dag niet al-
leen jeugdleden te mogen verwel-
komen maar ook senioren voor de 
zondagcompetitie en recreanten. 

Bij het hockeyen kunnen geïnteres-
seerden vanaf 6 jaar spelenderwijs 
kennismaken met deze sport. Onder 
leiding van ervaren trainers en be-
geleiders worden er spelletjes ge-
speeld waarbij de eerste beginselen 
van het hockey worden uitgelegd en 
geoefend. Er wordt ook een partijtje 
gespeeld met een echte keeper. 
Het hockeyprogramma van 28 au-
gustus a.s. bestaat uit een ontvangst 
om 11.00 uur, gevolgd door een cli-
nic. Voorzitter Marcel van Eijk zal 
ook een presentatie over Qui Vive 
geven. Er wordt natuurlijk ook wat 
gegeten en gedronken. 

Op de dag zelf zijn er veel vrijwilli-
gers die alles kunnen vertellen over 
o.a. lid worden, de contributie, het 
trainingsprogramma, het tenue en 
de spelregels. Nieuwe leden kunnen 
op deze dag meteen lid worden. Het 

bestuur gaat o.a. hiermee een invul-
ling geven aan de ambitie om voor 
nog veel meer mensen een aantrek-
kelijke hockeyvereniging te zijn. 

Voor zowel de recreanten als ook 
voor de prestatiegerichte hockey-
ers. Voorzitter Marcel van Eijk: “Wij 
hopen natuurlijk veel nieuwe le-
den te verwelkomen uit Uithoorn en 
De Kwakel maar nieuwkomers uit 
Aalsmeer, Kudelstaart, Nieuwveen 
en Amstelveen Zuid zijn vanzelf-
sprekend ook van harte welkom.

Qui Vive is een gezellige hockey-
vereniging van bijna 1000 leden die 
sportiviteit, ontspanning en gezel-
ligheid hoog in het vaandel heeft 
staan.
Wij hebben mogelijkheden voor se-
nioren die op zondag competitie 
willen spelen, voor recreanten die 
doordeweeks een balletje willen 
slaan maar ook de leden die de am-
bitie hebben om op een hoger ni-
veau hockey te willen spelen kun-
nen bij ons goed terecht.

Voor de jongste jeugd worden er 
ook veel activiteiten georganiseerd 
welke worden begeleid door veel 
fantastische vrijwilligers. 
Tot de 28e augustus.” 

Qui Vive hockeyheren 1 
speelt oefenwedstrijd
Uithoorn - Bij hockeyvereniging 
Qui Vive in De Kwakel zijn de voor-
bereidingen voor het nieuwe sei-
zoen al weer in volle gang. Op dins-
dag 24 augustus a.s. om 19.30 uur 
staat voor heren 1 thuis de oefen-
wedstrijd tegen hoofdklasser Am-
sterdam op het programma.

Qui Vive kijkt terug op een goed sei-
zoen. Door het kampioenschap van 
dames 1 spelen nu zowel de heren 
1 als de dames 1 in de overgangs-
klasse. De spelers van heren 1 pres-
teerden vorig jaar onder leiding van 

Thomas Zwart goed. Zij behoorden 
tot de beste elftallen in de compe-
titie. Door het vertrek van Thomas 
Zwart is Technisch Directeur Jorge 
Nolte nu ook trainer/coach van he-
ren 1 waarbij hij wordt geassisteerd 
door Diederik van Weel en Antal 
Hollaar. De oefenwedstrijd tegen 
Amsterdam is voor de technische 
staf een goede krachtmeting om te 
beoordelen of het team al klaar is 
om de competitie te starten en tot 
goede prestaties te komen.
Het verdere oefenprogramma staat 
op www.quivive.nl

Viertalklaverjastoernooi bij 
Buurtvereniging Amstelhoek
Amstelhoek - Komende maand 
september bestaat Buurtvereniging 
Amstelhoek 45 jaar !
Eén van de vele activiteiten bestaat 
uit een jubileum viertal klaverjas-
toernooi. Inschrijven geschiedt per 
viertal. De kosten zijn tien euro per 
viertal; U speelt individueel, maar er 
is tevens een teamprijs te verdie-
nen. De kaartavond vindt plaats op 

vrijdag 17 september in het vereni-
gingsgebouw Ons Streven aan de 
Engellaan 3a in Amstelhoek. Om 
aan dit groots opgezette toernooi 
mee te kunnen doen kunt u zich op-
geven bij mevrouw Marijke Verhoek, 
tel. 0297-568654, e-mail: marijkever-
hoek@casema.nl. De organisatoren 
rekenen op een grote opkomst. Tot 
ziens op vrijdag 17 september!

Van Kouwen levert nieuwe Opel Corsa’s 
aan de selectie Argon 1!
Mijdrecht - Al weer drie jaar op rij is 
Van Kouwen sponsor van de Stich-
ting Topsport Argon. Deze stich-
ting zorgt voor de financiële midde-

len om het A1 team van Argon op 
topniveau te laten voetballen. De-
ze financiële middelen zijn afkom-
stig van sponsoren, waarvan de Van 

Martijn Schenk, hoofd verkoop bij Van Kouwen Mijdrecht, overhandigt de sleutels van de 11 nieuwe Argon auto’s aan 
de spelers

Wildwatercursus beginners 
bij Kanovereniging 
Michiel de Ruyter
Uithoorn - Eén van de unieke ken-
merken van wildwaterkanoën is dat 
volwassenen en kinderen dit even 
goed kunnen. De snelheid die geva-
ren wordt, wordt in belangrijke mate 
bepaald door de stroming van de ri-
vier, zodat kinderen en volwassenen 
dezelfde snelheid hebben. Vanuit dit 
gegeven organiseert MdR een unie-
ke wildwatercursus die een span-
nende ervaring is voor zowel kinde-
ren (vanaf 11 jaar) als volwassenen. 
Deze cursus is een unieke gelegen-
heid voor papa, mama en kind om 
op gelijk niveau te sporten. De cur-
sus start op de Amstel om de ba-
sisvaardigheden te leren die nodig 
zijn voor stromend water. Zo wordt 
een goede vaartechniek alsook vei-
ligheidssteunen geoefend. Eén les 
wordt deels gewijd aan de theorie 

van het wildwatervaren zodat deel-
nemers goed voorbereid de rivier 
opgaan. Tijdens de cursus wordt er 
ook uitgeweken naar stromend wa-
ter o.a. bij het gemaal in Halfweg. 
De cursus wordt eind oktober afge-
sloten met een weekend in de Ar-
dennen waar op wildwater wordt 
gevaren. Om deel te nemen aan de-
ze cursus is geen kano-ervaring ver-
eist. Wel moeten deelnemers goed 
kunnen zwemmen. Boot, peddel en 
zwemvest kunnen van de vereniging 
worden gebruikt. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 18. De begelei-
ding wordt verzorgd door goed op-
geleide instructeurs van MdR. De 
cursus start zaterdag 28 augustus 
en duurt tot eind oktober. De in-
structie is op zaterdagochtend van 
9.00 tot 11.00 uur

Bridge bij BVU:

Twee halen één betalen! 
Uithoorn - Nog even en dan is het 
zo ver, dan opent de Bridgevereni-
ging “Uithoorn” (BVU) haar deuren 
weer voor het nieuwe seizoen. Op dit 
moment wordt nog de laatste hand 
gelegd aan de voorbereidingen voor 
de Algemene Ledenvergadering, die 
traditiegetrouw gehouden wordt op 
de laatste maandag van augustus 
en waarna het (bridge)seizoen echt 
kan beginnen.
De bridgecompetitie bij BVU biedt 
voor elk wat wils: voor de beginnen-
de bridgers en thuisbridgers een ei-
gen lijn waarbij het plezier van het 
vaardig worden vooropstaat, des-
gewenst met minder spellen in een 
half uur; voor de gevorderde spe-
ler lijnen waar er volop genoten kan 
worden van een mooi gemaakt con-
tract. Per avond worden er 24 spel-
len gespeeld verdeeld over 6 rondes 
van 4 spellen. Niet onbelangrijk, de 
zevende ronde is de bar waar nog 
even gezellig nagekaart kan worden 
en waar de mooiste contracten nog 
eens uitgebreid de revue passeren. 
Geboden of niet, gemaakt of niet, 

iedereen kan er over meepraten en 
doet dat ook graag.
BVU start op 6 september het nieu-
we seizoen dat tot en met mei door-
loopt. Komend seizoen heeft BVU 
een leuke actie om het extra aan-
trekkelijk te maken lid te worden: 
er wordt voor het 1e jaar contributie 
een lidmaatschap afgegeven voor 2 
jaar (het 2e jaar is dus gratis) of: 2 
halen = 1 betalen! 

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur, in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. 
Gedurende de maand september 
kunt u vrijblijvend een paar keer 
meespelen.
Is uw interesse inmiddels gewekt en 
wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Tennis zaterdag 11 september:
De Waal & De Waal 
Kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 11 septem-
ber a.s. vindt voor het derde achter-
eenvolgende jaar het tennistoernooi 
om het Kampioenschap van Uit-
hoorn plaats. De clubkampioenen 
van de Tennisclub Uithoorn (TCU) 
en Qui Vive gaan die dag strijden 
om het Kampioenschap van Uit-
hoorn. Twee jaar geleden organi-
seerden beide clubs dit toernooi 
voor de eerste keer.

Het idee van een wedstrijd tussen 
de clubkampioenen van de tennis-
clubs van Uithoorn is met groot en-
thousiasme ontvangen. 
Er is steeds veel publiek aanwezig, 
en met hapjes en drankjes werd het 
ieder jaar erg gezellig. Kortom: het 
De Waal & De Waal Kampioenschap 
van Uithoorn is een daverend suc-
ces. Beide jaren heeft Qui Vive ge-
wonnen. De stand is dus 2-0! De 
wisselbeker staat bij Qui Vive.
Het toernooi belooft ook dit jaar 

weer spannend te worden. Er zijn 68 
deelnemers, verdeeld over de cate-
gorieën jongens en meisjes, dames 
en heren; de senioren spelen naast 
enkel ook dubbel (dames dubbel, 
heren dubbel en gemengd). 
Om de deelnemers goed te kunnen 
herkennen zullen de leden van TCU 
in witte polo’s en de tennissers van 
Qui Vive in blauwe polo’s spelen.
Alle finalisten ontvangen een beker. 
De wisselbeker gaat naar de beste 
club. Ongetwijfeld zal TCU revanche 
willen. De wethouders Jeroen Ver-
heijen en Ria Zijlstra zullen aanwe-
zig zijn om tegen de beide voorzit-
ters van TCU en Qui Vive te spelen.

Het Kampioenschap van Uithoorn 
2010 wordt gespeeld op de tennis-
banen van TCU. Het toernooi vindt 
plaats op 11 september a.s. en be-
gint omstreeks 11.00 uur. De prijs-
uitreiking zal omstreeks 17.30 uur 
plaatsvinden.

Pittige indeling voor korfbal-
vereniging De Vinken
Vinkeveen - In de komende veld-
competitie is het eerste achttal van 
korfbalvereniging De Vinken inge-
deeld in poule 2i van het KNKV. In 
deze poule spelen een aantal be-
kende en enkele volkomen nieuwe 
tegenstanders. De samenstelling 
van de poule is echter dusdanig, 
dat het eerste achttal van de Vinke-
veense korfbalvereniging volop aan 
de bak kan.
De Vinken treedt dit najaar aan te-
gen Fiks uit Oegstgeest, streekge-
noot LUNO uit Linschoten, het re-
latief onbekende Achilles uit Den 
Haag, Sparta Nijkerk, Revival uit 
Terschuur, Woudenberg (Wouden-
berg) en Vriendenschaar uit Bode-
graven.

Wijzigingen
De samenstelling van het vlaggen-
schip van De Vinken is tijdens de 
oefencampagne een punt van aan-
dacht. De oefenwedstrijden heb-
ben tevens het karakter van selec-
tiewedstrijden.
De Vinken heeft een nieuwe trainer-
coach aan het roer. De uit Gelder-
malsen afkomstige Fred Straatman 
heeft de opdracht om de Vinkeve-
ners in de tweede klasse te hou-
den. De verzorging is zoals gebrui-
kelijk in vertrouwde handen bij ver-
enigingsvrouw Ria Kamminga. 

Programma
In de komende weken speelt De 
Vinken 1 een uitgebreide oefencam-
pagne, die a.s. donderdag 19 augus-
tus begint bij het Vianense Viko. Op 

21 augustus heeft De Vinken een 
vierkamp bij KIOS in Nieuw Vennep 
en op woensdag 25 augustus speelt 
De Vinken 1 om 20.00 uur thuis te-
gen KZ3, het tweede reserveteam 
van landskampioen Koog Zaandijk, 
dat getraind wordt door oud-Vin-
kenspeler Arno van der Vliet. Zater-
dag 28 augustus treedt De Vinken 
aan tegen het derde van Hoofdklas-
ser OVVO uit Maarssen. In de tus-
sentijd vallen tevens de beslissingen 
over de samenstelling van de defini-
tieve basisacht. Op dinsdag 31 au-
gustus wordt de oefencampagne 
afgesloten met een thuiswedstrijd 
tegen het Diemense DKV/Victoria 
(aanvang 20.45 uur).

Op 4 september begint het echte 
competitiegeweld. De Vinken speelt 
haar eerste wedstrijd thuis tegen 
Fiks uit Oegstgeest.

Competitiewedstrijden
4 sept.: De Vinken-Fiks
De Molmhoek Vinkeveen
11 sept.: Revival-De Vinken
Overbeeke Terschuur
18 sept.: Luno-De Vinken
Rapijnen Linschoten
25 sept.: De Vinken-Achilles
De Molmhoek Vinkeveen
2 okt.: Sparta-De Vinken
Luxool Nijkerk
9 oktober: De Vinken-Woudenberg
De Molmhoek Vinkeveen
16 okt.:  Vriendenschaar-De Vinken
De Groene Zoom Bodegraven
Alle competitiewedstrijden begin-
nen om 15.30 uur.

Kouwen Automotive Groep er één 
is. Afgelopen zaterdag overhandig-
de Martijn Schenk, hoofd verkoop 
van Van Kouwen Mijdrecht, de sleu-

tels van 11 nieuwe Corsa’s aan de 
spelers van de selectie van Argon 
1. Het Argon 1 team is reeds jaren 
toonaangevend in de hoofdklasse 
van het amateurvoetbal en gaat dit 
jaar voetballen in de topklasse. Van 
Kouwen kan door samenwerking 
met TopSportLease de spelers een 
lease-contract aanbieden waarmee 
ze voor een sportieve prijs het vol-
ledig elftal het komend jaar weer 
mobiel houden. Van Kouwen vindt, 
naast mobiliteit, sport belangrijk 
en is daarom sponsor van diverse 
sportclubs in Mijdrecht, Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn. 

Dit jaar rijden de spelers van Argon 
in herkenbare witte Opel Corsa’s. 
De Opel Corsa is voor de spelers 
een keuze voor sportiviteit, gecom-
bineerd met comfort en betaalbaar-
heid. De Opel Corsa is al leverbaar 
vanaf 12195,-. Binnenkort komt dit 
model ook in een uitvoering zonder 
wegenbelasting en bpm. Deze is nu 
al te bestellen bij Van Kouwen. Top-
SportLease is officieel NOC*NSF le-
verancier en verzorgt leasecontrac-
ten voor topsporters. TSL biedt een 
unieke combinatie van 15.000 vrije 
kilometers per jaar, gunstige ta-
rieven en elk jaar een nieuwe au-
to. Recent is er een samenwerking 
ontstaan tussen TopSportLease en 
Opel Nederland waardoor de in-
stapprijzen voor de Opels een stuk 
lager zijn komen te liggen. 



De Kwakel - KDO is gestart met 
het bieden van G-voetbal voor de 
jeugd. Het doel is om kinderen met 
een beperking de kans te bieden om 
te sporten. Door de trainingen pro-
beert KDO ook een verbetering van 
de conditie, de mentale weerbaar-
heid en de motoriek te bewerkstelli-
gen. Daarnaast is natuurlijk ook het 
leren omgaan met winnen en verlie-
zen in de sport, en integreren bin-
nen de jeugdafdeling van KDO van 
belang.
G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-
lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in het 
“reguliere” voetbal. Let wel: KDO 
beschouwt G-voetbal gewoon als 
voetbal. En ook de KNVB biedt de-
zelfde kwaliteit, service en benade-
ring. Het enige verschil is, dat be-
paalde aspecten worden aangepast 
wanneer dat nodig is. 

Kinderen met een lichte beperking 
kunnen in de F-pupillen ongemerkt 
meespelen met hun leeftijdgenoot-
jes. Bij het overstappen naar ho-
gere klassen wordt hun beperking 
steeds meer zichtbaar. Om nu juist 
deze groep niet buiten de boot te la-
ten vallen zouden ze in een G-team 
wel voetbal kunnen spelen.

Jongens en meisjes in de leeftijd 
van 6–17 jaar met een beperking, 
kunnen meedoen in het G-team. De 
beperking kan geestelijk en/of li-
chamelijk zijn.
Iedereen kan meedoen. De be-
staande jeugdverenigingen in bij-
voorbeeld Amsterdam, Heemstede 
en Hoofddorp hebben kinderen CP 
en ID voetbal door elkaar gemengd.

CP-voetbal wordt gespeeld door 
voetballers die als gevolg van een 
hersenbeschadiging een motorisch 
probleem hebben. Deze beschadi-
ging is meestal het gevolg van een 
geboortetrauma (Cerebrale Parese).
Bij ID-voetbal (intellectual disabi-
lity) is het verstandelijk vermogen 
van de voetballers het uitgangspunt. 
Kinderen die speciaal onderwijs vol-
gen zouden in deze doelgroep kun-
nen zitten.

Het G-team van KDO speelt in eer-
ste instantie geen competitie. Er 
kunnen wel oefenwedstrijden wor-
den georganiseerd tegen verenigin-
gen met ook jonge spelers in een G- 
team. Daarnaast is het streven om 
één of twee keer per seizoen te-
gen een regulier team van KDO te 
spelen (F- team). Op deze manier 
wil KDO ook de integratie van spe-
lers binnen de vereniging bevorde-
ren. Het blijkt niet alleen een erva-
ring voor de kinderen van de G-af-
deling te zijn, maar ook voor de kin-
deren uit de reguliere teams. 

Iedereen die interesse heeft kan 
contact opnemen met Rene Lek via 
relekx@gmail.com. Tevens vindt u 
op de website van KDO meer infor-
matie.
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Finish in zicht van zomer-
drives BV De Legmeer
Uithoorn - Nog twee avonden te 
gaan en dan vangen de bridgecom-
petities van het seizoen 2010-2011 
weer aan. De A-lijn liet een keurig 
herstel zien van Lijnie Timmer, die 
met bridgepartner Jan Egbers de 
eerste prijs met 63,69% wegkaapte 
voor de concurrentie.
Die bestond uit twee partituren, Co-
ra de Vroom & Gerda Schavemaker 
en Arnold Heuzen & Theo Klijn, die 
met 58,33% wel het nakijken had-
den, maar zich toch aan de wijn 
konden laven.
Greet Overwater & Guus Pielage te-
kenden voor de vierde plaats met 
58,04% en Gijs de Ruiter & Reina 
Slijkoord werden vijfde en behaal-
den 53,27%.
Stenny & Herman Limburg versche-
nen ook weer eens aan het front 
en bleven keurig boven de helft als 
zesde met 52,08%. Ook Adrie Voorn 
& Jan van Kessel en Nel & Adriaan 
Koeleman scoorden boven de vijftig 
met respectievelijk 51,79 en 50,30%, 

waarbij het laatste paar deze zomer 
positief opvalt door de regelmaat 
van resultaten boven de vijftig.
In de B-lijn was er een close finish 
tussen Jannie & Nico de Koning 
met 60,83% en Brita & Jan Bosse 
als nummer twee met 60,42%. Tini & 
Johan Lotgerink herstelden zich net-
jes van de vorige keer en legden be-
slag op de derde plaats met 57,50%. 
Marijke & Ger van Praag, ook te-
rug van weggeweest, waren het nog 
niet verleerd en haalden 56,25% als 
nummer vier binnen. Marijcke & 
Gouke van der Wal koersten rustig 
op de vijfde plaats aan en deden dit 
met een score van 53,33%.
Wilt u de laatste twee avonden ab-
soluut niet missen, kom dan zomer-
driven bij Bridge Vereniging De Leg-
meer. Woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Inschrijven bij voorkeur per 
e-mail: niekschavemaker@hetnet.nl 
of voor 19.30 uur aan de zaal, kosten 
5 euro per paar.

23e Open Uithoorns 
kampioenschap petanque
Rajen Koebeer wint voor 
de zesde maal
Uithoorn - Zondag werd voor de 23e 
maal het Open Uithoorns kampioen-
schap petanque voor doubletten ge-
houden. Er hadden zich 32 doublet-
ten (paren) ingeschreven met on-
der hen enkele voormalige nationale 
kampioenen en een speelster van de 
nationale selectie, die eind augustus 
deelneemt aan het Europees Kampi-
oenschap voor vrouwen in Slovenië.

Ook was er een aantal voormalige 
winnaars van dit toernooi aanwe-
zig, Rajen Koebeer (vijfmaal), Junior 
de Jong/Mimi Tchang (viermaal) en 
Henri Calvetti (driemaal, waaronder 
de eerste editie).

De weergoden werkten mee, want 
een half uur voor aanvang van het 
toernooi werd het droog en dat bleef 
het ook. Omdat de vereniging Bou-
le Union Thamen dit jaar 25 jaar be-
staat, had het bestuur besloten het 
aantal prijzen te vergroten en zo viel 
20 doubletten in de prijzen variërend 
van wijn, versnaperingen tot enve-
loppen met inhoud.

Na een voorronde van twee partij-
en werden de equipes ingedeeld in 
vier poules van acht op basis van 
het aantal winstpartijen en saldo. 
De equipe Calvetti/Lerat werd in de 
voorronde al uitgeschakeld voor een 
vierde overwinning. De zeven deel-
nemende equipes van Boule Union 
Thamen presteerden verschillend. 
De equipe Hans vd Wal/Günther Ja-
cobs plaatste zich voor de A-poule, 
maar verloor de halve finale en werd 
vierde.

De equipes Jaco de Haan en Bert 
Rademakers/Lucie v.d. Helder verlo-
ren beide de eerste partij in de B-
poule en ontmoetten elkaar in de 
strijd om de vijfde plaats, die door 
Jaco de Haan werd gewonnen. In 
de C-poule verloor de equipe Bas 
de Haan twee partijen en dus uitge-
schakeld voor de prijzen.

De dames Joan van Rekum/Ria Ja-
cobs, onlangs nog doorgedrongen 
tot de laatste zestien bij een groot 
Internationaal toernooi in Frankrijk 
(Blangy sur Bresle), deden het ook 
nu goed en wisten de C-poule te 
winnen.

In de D-poule waren ook twee equi-
pes van Boule Union Thamen actief. 
De equipe Willem en Gusta Vreeken 
eindigde op de vijfde plaats, terwijl 
vader en zoon van Rekum de finale 
in deze poule speelden, maar met 8-
13 hun meerdere moesten erkennen 
in een equipe van Les Pointeurs uit 
Alphen a/d Rijn.

Intussen was ook de finale voor de 
eindoverwinning in volle gang. De-
ze ging tussen vader en zoon Koe-
beer en de equipe Junior de Jong/

Mimi Tchang, Dat betekende dat ze 
dit jaar de naam van een voormalige 
winnaar op de beker zouden moeten 
graveren. Het werd een spannende 
strijd met bij vlagen briljant spel en 
de eindoverwinning ging uiteindelijk 
naar Rajen en Navim Koebeer.

Het werd voor Rajen de zesde over-
winning en voor Navim de tweede. 
Boule Union Thamen kan terugkij-
ken op een geslaagd ‘jublileumtoer-
nooi’ met veel publieke belangstel-
ling.

Uitslag
A-poule
1. Ryan en Navim Koebeer
(Pointeurs Alphen a/d Rijn)
2. Junior de Jong/Mimi Chang
(PU Badhoevedorp)
3. Richy Monvoisin/Teun van Ooij-
en (Mix)
4. Hans van der Wal/Gunther Jacobs 
(Boule Union Thamen)
B-poule
1. Fred Kop/Leo Bos
(PU Kennemerland)
2. Henry Calvetti/Jacky Lerat
(PU Kennemerland)
3. Wim en Trees Versteeg
(Abcoude)
4. Rob v.d. Zwet/Carl Romijn
(Les Boules Fleuries Lisse)
C-poule
1. Ria Jacobs/Joan van Rekum
(Boule Union Thamen)
2. Mart Kruit/Bert Visser
(Bodegraven)
3. Judith v.d. Eijnden/Pascal Wijnste-
kers (Mix)
4. Andre en Mary Woertman
(Pointeurs Alphen a/d Rijn)
D-poule 
1. Wim Verboom/Jan van Leijden 
(Pointeurs Alphen a/d Rijn)
2. Henk en Mike van Rekum
(Boule Union Thamen)
3. Hannie te Riele/Inge ten Hengel 
(Gooiers Hilversum)
4. Carel Hoeben/Mirjam Bros
(DGG Haarlem)

Stichting Spel en Sport 
55+ start weer
De Ronde Venen - Bij Stichting 
Spel en Sport 55+ is er het komen-
de seizoen weer veel te doen.
Iedereen vanaf 50 jaar kan in het ko-
mende jaar weer aan meer sportief 
bewegen gaan doen bij deze stich-
ting. Dus niet alleen mensen die al-
les nog kunnen wat ze willen, maar 
ook als er beperkingen zijn.
Voor iedereen die dat wil zijn er ac-
tiviteiten die bij je mogelijkheden 
passen.
Vakdocenten die voor deze vormen 
van sporten zijn opgeleid, kunnen u 
adviseren welke activiteit het bes-
te bij je past. Spel en Sport op maat 
noemen zij dat.
Deskundigen zeggen: Sport en Be-
wegen is noodzaak.
Meer bewegen helpt je om langer 
zelfstandig te blijven.
De activiteiten zijn zo afgestemd 
dat het in de groep heel veel plezier 
geeft en wie wil dat niet.
Voor fitte vijftigplussers die veel tijd 
achter de computer doorbrengen, 

is er voor het eerst nu een pittige 
conditietraining met onderdelen als 
krachttraining, uithoudingsvermo-
gen en afsluitend een sportspel (es-
tafette of basketbal).
Niet iedereen wil sporten maar doet 
wel graag een spel of een dans; ook 
dan bent u op het goede adres bij 
Stichting Spel en Sport 55+. 
Ook voor de volgende recreatie-
ve activiteiten kunt u zich aanmel-
den: badminton, tafeltennis, spor-
tief wandelen, linedance, recreatief 
dansen, bowlen, stoelhonkbal en 
watergymnastiek.
Stichting Spel en Sport 55+ nodigt 
u van harte uit om eens een gratis 
proefles mee te maken, dan weet u 
pas echt hoe gezellig en gezond het 
bij deze stichting is.
Voor informatie en aanmeldin-
gen kunt u contact opnemen met 
06 21918353, het telefoonnummer 
van de stichting; voor plaats en tij-
den kunt u kijken op de website  
www.spelensport55plus.nl

Open Rabo Jeugdtoernooi 
(K5) bij TVM groot succes
Mijdrecht - Ook dit jaar was het 
Open Rabo Jeugdtoernooi bij TVM 
weer een geslaagd sportief evene-
ment. De gehele week werden er 
mooie wedstrijden gespeeld in ver-
schillende leeftijdscategorieën in de 
enkel, dubbel en mix. Net als voor-
gaande jaren waren de spelletjes en 
activiteiten bijna net zo belangrijk 
als de wedstrijden. Dit jaar allemaal 
in het thema Wintersport! Zaterdag-
avond werd de gezelligheid afgeslo-
ten met een heus casino. Met het 

gewonnen geld konden lootjes ge-
kocht worden voor de loterij op zon-
dag.
Natuurlijk werden op zondag de 
spannende finalepartijen gespeeld 
waarna de prijsuitreiking en loterij 
plaatsvonden.

Winnaars 2010 
ME8
1e Bente van Vliet
2e Sophie Kooijman
JE10

1e Wouter de Ligt
2e Sten de Lange
ME10
1e Fleur de Ligt
2e Lisa Post
JE12
1e Sander van de Lagemaat
2e Quinten Limburg
ME12
1e Lisa Post
2e Lisanne Helmer
JE14
1e Michiel Ossendorp

2e Koen Bitter 
JE14 Troostronde
1e Alexander Govers
2e Lennart Geertjes
ME14
1e Emma Schreuder
2e Babette Limburg
JE17
1e Jur Horsman
2e Jesse Schaap 
ME17
1e Sita Coenraad
2e Julia Voorbij
MD8
1e Sophie Kooijman + Bente van 
Vliet
2e Senna van Alphen + Suze Smit
JD10
1e JanJoris Arts + Sebastian Arts
2e Sander van der Sluijs + Merlijn 
Whitton
MD10
1e Sophie Berger + Julia Govers
2e Jente Bult + Manon van Dijk
GD10
1e Manon van Dijk + Matis Brétin
2e Jente Bult + Thijs Gasse
JD12
1e Niels Burgers + Sebas Popping
2e Stan van Loon + Bart Moerman
GD12
1e Lisa Post + Martijn Kooijman
2e Lisa Smelik + Floris Berkelder
JD14
1e Jur Horsman + Teije de Haan
2e Casper Helmer + Hugo Straver
MD14
1e Julia Bitter + Fleur de Ligt
2e Samantha Brétin + Noé Brétin
GD14
1e Emma Schreuder + Koen Bitter
2e Ismay Verbeek + Luuk Schroen
JD17
1e Jesse Schaap + Bart Volmer
2e Jur Horsman + Teije de Haan
MD17
1e Sita Coenraad + Julia Voorbij
2e Liliane Roosendaal + Emma 
Schrama

Badminton weer van start 
bij Veenshuttle
De Ronde Venen - Donderdag 26 
augustus begint voor de leden van 
badmintonvereniging Veenshuttle 
het nieuwe seizoen. Donderdagoch-
tend van 9.30 tot 12.00 uur starten-
de eerste senioren.
Dan ’s avonds van 20.00 tot 23.00 
uur zijn de grote recreantengroep 
en competitiespelers aan de beurt. 
Hierbij is ook de oudere jeugd van-
af 15 jaar welkom. Zo integreren zij 
vlot met de seniorenspelers. Tevens 
is er op de donderdagavond ruim-
te voor de rolstoelbadmintonners in 
de zaal. Veenshuttle hoopt dat deze 
nieuwste groep binnen de club weer 
met veel enthousiasme komt spe-
len. Dit alles vindt plaats in sport-
hal De Phoenix aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. De jeugd gaat in het 
weekend van 20 augustus op het 
jaarlijkse zomerkamp. Hier wordt op 

vele manieren aan het saamhorig-
heidsgevoel gewerkt. Naar de ver-
slagen van dit kamp wordt met veel 
nieuwsgierigheid uitgekeken.
Tenslotte gaan de jeugdtrainingen 
op zaterdag 4 september in de Wil-
lisstee weer van start. Vanaf 10.00 
tot 13.00 uur zullen de jeugdleden 
in verschillende leeftijden met veel 
enthousiasme les krijgen van Jan 
Blom.
Zijn er mensen die na deze prachti-
ge zomer het badminton op de cam-
ping ook wel eens in de zaal willen 
proberen, geen probleem. Kom rus-
tig binnen. Neem sportkleding en 
schoenen mee en Veenshuttle zorgt 
voor een racket. Zowel donderdags 
voor senioren als zaterdags voor 
jeugd is dit mogelijk. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.veenshuttle.nl

Openingstoernooi 
Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Komend weekend, 21 en 
22 augustus, is voor Legmeervogels 
weer de start van het nieuwe hand-
balseizoen. Traditiegetrouw begin-
nen ze, voor de start van de compe-
titie, met hun eigen openingstoer-
nooi. Gelukkig mag Legmeervogels 
weer vele verenigingen welkom he-
ten op haar sportcomplex. Op zater-
dag spelen de D en C-jeugd en op 
zondag de A, B- jeugd, Dames Re-
creanten en Dames Senioren. De-
ze zomer zijn de handbalvelden ge-
renoveerd. Ze hebben een nieuwe 
asfaltlaag gekregen, het hekwerk is 
vernieuwd, evenals de doeltjes en 
dug-outs. Het hekwerk is nu één ge-

heel met het hekwerk dat vorig jaar 
om de kunstgrasvelden is geplaatst. 
Geheel in de stijl van Legmeervo-
gels, de kleuren geel/blauw. Mooier 
kunnen zij het nieuwe seizoen niet 
beginnen. Op zaterdagochtend zul-
len ze dan ook, voor de start van het 
toernooi, de handbalvelden feestelijk 
heropenen. 
Het weekend van 28/29 augustus 
start de competitie voor de Dames 
senioren teams, hierop vooruit spe-
len de recreanten al midweeks, 25 
augustus, hun streekderby tegen de 
recreanten van KDO. Het volledige 
programma van het toernooi kunt u 
vinden op www.legmeervogels.nl.

KDO start met bieden van 
G-voetbal voor de jeugd
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Rommelmarkt Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 21 augus-
tus hoopt de Hervormde Gemeente 
van Vinkeveen weer haar jaarlijkse 
rommelmarkt te houden naast de 
kerk aan de Herenweg 205. De rom-
melmarkt is van 9.00 tot 15.00 uur.
Het terrein zal weer vol staan met 
kraampjes waarop speelgoed, kle-
ding, servies- en glaswerk, elektra 
uitgestald zijn. Binnen in het Her-
vormd Verenigingsgebouw staan 
weer kleinmeubelen en boeken. Te-

vens kunt u daar iets drinken met 
wat lekkers erbij! Er zijn ook pof-
fertjes, hamburgers en mooie bloe-
men en planten. Kortom: voor elk 
wat wils! De opbrengst dit jaar zal 
zijn voor Ìmpreuná, dat is een Roe-
meense organisatie die o.a. een ka-
mertrainingsproject begeleidt voor 
jongeren in Boekarest. Een Vinke-
veense werkgroep heeft contacten 
met deze organisatie. De organisa-
toren zien uit naar uw komst!

Met IVN wilde planten 
eten in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Bij de groente-
man kan men eetbare planten ko-
pen, de natuur biedt eetbare plan-
ten. Op dinsdagavond 24 augustus 
houdt het IVN een eetbare planten-
wandeling op de Oude Demmerik-
se Kade in Vinkeveen. Deze kade 
is een restant van een begrenzing 
van een moerasontginningsgebied 
uit de Middeleeuwen, ontstaan tus-
sen 1000 en 1200, toen deze weidse 
wildernis (De Ronde Venen) door de 

mens toegankelijk werd gemaakt. 
De meest gangbare kruiden worden 
bekeken, besnuffeld en geproefd 
onder de deskundige leiding van 
IVN-gidsen. Na afloop krijgen de 
deelnemers enkele eenvoudige re-
cepten mee om thuis een en ander 
uit te proberen. De wandelaars ver-
trekken bij kaasboerderij v.d. Arend 
aan de Demmerikse Kade 17 om 
19.00 uur, Info en aanmelden: 0297-
263115 en 0297-288669.

Uniek muziektheaterproject 
bij het ROM-koor van start
Mijdrecht - Onder het motto: “Zin-
gen vind ik leuk in een muziekthe-
aterproject” heeft het ROM-koor 
net vóór de vakantie, op 1 juli, een 
openbare repetitie gehouden. De 
opzet was om mensen te enthousi-
asmeren zich tijdelijk, met de moge-
lijkheid voor vast, te binden aan het 
ROM-koor. 
In april 2011 bestaat het ROM-koor 
25 jaar en ter gelegenheid van dit 
jubileum zal de operette “Im Weis-
sen Rössl” op 2 en 3 april 2011 wor-
den uitgevoerd in Mijdrecht. De be-
doeling is dit groots op te zetten en 
daarom is gekozen om, naast de 
huidige leden van het ROM-koor, 
andere belangstellenden uit te nodi-
gen deel te nemen aan dit muziek-
spektakel. Wil je ook een keer mee-
spelen en zingen in een muziekthe-
aterproject? Dan is dit je kans. Het 
ROM-koor nodigt je dan ook van 
harte uit hier aan deel te nemen. 
Tijdens de goed bezochte open-
bare repetitie op 1 juli jl. heeft zich 
al een aantal mensen opgegeven, 
maar er is zeker nog plaats voor al-
le stemgroepen. Wanneer de vakan-
ties weer achter de rug zijn, dan heb 
je vast en zeker zin om iets cultu-
reels te gaan doen. Het is fantas-
tisch om met muziek bezig te zijn en 

wanneer er, naast mooie koorpar-
tijen, ook nog een spelelement bij 
komt kijken dan is het resultaat on-
getwijfeld goed en minder statisch. 
De repetities worden gehouden op 
donderdagavond tussen 20.00 uur 
en 22.30 uur in Basisschool De Fon-
tein aan de Joh. van Renessestraat 
in Mijdrecht. Als je overweegt deel 
te nemen aan het project dan is er 
op 2 en 9 september al gelegenheid 
om een repetitie bij te wonen.
Wanneer je een mooie stem hebt 
dan is er mogelijk een solo-rol voor 
je weggelegd, maar wil je in het koor 
meezingen, dan kan dat ook. En is 
zingen niet helemaal jouw ding dan 
is er vast en zeker een leuke speel-
rol voor je weggelegd in dit vrolij-
ke muziekstuk. De dirigent van het 
ROM-koor is een uitstekend musi-
cus en een bekende van vele zan-
gliefhebbers in de wijde omtrek. 
De regie wordt verzorgd door Toi-
ne Pauwe, een creatieve en kundi-
ge regisseur die zijn sporen, ook bij 
het ROM-koor, al ruimschoots ver-
diend heeft. Kom en sluit je aan bij 
het ROM-projectkoor. Informatie 
over het ROM-koor is te vinden op 
www.romkoor.nl, of bij Wiebe van 
der Schaaf, tel. 06-22561791 of via 
het info-adres: info@romkoor.nl

Excursie op het Zijdelmeer
Uithoorn - Lisdodde, kattenstaart, 
wilgenroosje, aalscholvers, ganzen 
en kleine karekiet maar ook blauw-
alg en problemen met de waterkwa-
liteit, op en rond het Zijdelmeer is 
van alles te zien. Aanstaande zon-
dag 22 augustus kunt u dit allemaal 
vanaf het water ontdekken. Vanaf 

11.00 uur organiseert het IVN een 
roeiexcursie op het Zijdelmeer met 
een uitstapje naar het Bramenei-
land. Vanwege het beperkte aantal 
(zit)plaatsen is het noodzakelijk om 
u van tevoren aan te melden
Aanmelden kan bij Sieger van der 
Klei, tel. 0651614227.

Schildercursussen in 
atelier De Penseelstreek
Uithoorn - In week van 13 septem-
ber starten de cursussen aquarel-
leren/acryl weer, gegeven door de 
Uithoornse kunstenares Corrie Eel-
tink. Al vele jaren geeft zij deze cur-
sussen in haar eigen atelier De Pen-
seelstreek.
De lessen vinden plaats in klei-
ne groepen (tot 8 personen), over-
dag en ’s avonds, zodat er veel aan-
dacht voor de persoonlijke vorming 
van de leerlingen is. Het werken in 
kleine groepen –zo is gebleken– be-
vorderen niet alleen de resultaten, 
maar ook het ontspannen bezig zijn. 
Mocht men een keer verhinderd 
zijn, dan kan men de les inhalen.
Men kan kiezen uit verschillende 
cursussen. Allereerst is er de ‘basis-
cursus’, waarin men stap voor stap, 
in tien lessen, de basistechnieken 
leert van het aquarelleren. Deze is 
bedoeld voor beginners.

Daarnaast is er de ‘vervolgcursus’. 
Hier wordt wat men leerde op de 
basiscursus verder toegepast. Wie 
elders al enige ervaring heeft op-
gedaan kan direct aan de vervolg-
cursus deelnemen. Men kan als ge-
vorderde ook kiezen voor schilderen 
met acryl. Koffie/thee is gratis.
Ook dit najaar zal er een kinder-
cursus gegeven worden voor kin-
deren van 7–12 jaar. Cursusfolders 
zijn verkrijgbaar in het atelier en in 
de bibliotheek. Inschrijving is moge-
lijk op de volgende vrijdagen: 27 au-
gustus en 3 september, van 19.00 tot 
21.00 uur en op zaterdagen: 28 au-
gustus en 4 september, telkens van 
13.30 tot 15.30 uur in atelier De Pen-
seelstreek aan de Potgieterlaan 16, 
1422 AZ in Uithoorn. U bent dan in 
de gelegenheid de lesruimte en het 
materiaal waarmee gewerkt wordt 
te bekijken .

Knotgroep Uithoorn 
hooit rietlanden
Regio - De rietlanden langs de Bo-
terdijk moeten regelmatig gemaaid 
en geschoond worden. Dat is goed 
voor het riet en vooral voor de bij-
zondere vegetatie die in deze riet-
landen kan gedijen. 
Aanstaande zaterdag 21 augustus 
gaat de Knotgroep Uithoorn het ge-
maaide riet afvoeren. Dat doen ze 
op twee percelen: het rietland tus-
sen het Zijdelmeer en de Boterdijk, 
en het rietland op het Brameneiland. 
De Knotgroep is eigenlijk alleen in 
de winter actief, maar voor deze klus 

komen ze elk jaar weer uit hun luie 
zomerstoel! De Knotgroep werkt van 
9.00 tot 13.00 uur: verzamelen bij de 
werkschuur aan het Elzenlaantje bij 
de Boterdijk in Uithoorn.
Voor goed gereedschap, en koffie, 
thee en koek wordt gezorgd. Om 
13.00 uur is er heerlijke soep. Neem 
zelf mee: stevige schoenen of laar-
zen en mok + lepel. Iedereen die er-
van houdt om een ochtend actief in 
de natuur bezig te zijn, is welkom!
Voor meer informatie: Bert Schaap, 
tel. 0297-565172.

Reünie Stichting Da Capo 
1993-1998

Regio - Na 12,5 jaar is het de hoog-
ste tijd voor een reünie en... een 
doorstart !!! Vrijdagavond 3 septem-
ber wordt er een reünie georgani-
seerd voor alle oud-koorleden die in 
de periode 1993-1998 hebben mee-
gezongen in een van de koren van 
de voormalige stichting Da Capo, 
zoals de diverse projectkoren, Da 
Capo’s Popkoor en The Amstel Gos-
pel Choir. 
Locatie van de reünie is het Oude 
Spoorhuis in Uithoorn, verzamelen 
tussen 20.00 en 20.30 uur. Er zullen 
die avond herinneringen opgehaald 
worden, vanzelf ontdekken of ieder-
een nog ‘her’kend wordt en er zal 
natuurlijk ook even lekker gezon-
gen worden onder leiding van Fer-
dinand Beuse. Zodat alle oud-koor-
leden opnieuw kunnen ervaren hoe 
snel Ferdinand ze enthousiast weet 
te krijgen! De reünie wordt tevens 
de basis van nieuwe activiteiten die 

georganiseerd gaan worden onder 
de naam Beachy: Zondag 19 sep-
tember wordt een een Beachy Sing 
-in georganiseerd: men gaat die dag 
vrolijke, swingende nummers instu-
deren. Iedereen die het leuk vindt 
om te zingen is deze dag welkom 
(ook als je nooit bij de stichting Da 
Capo hebt gezongen). Leeftijd vanaf 
18 jaar. Na de Beachy Sing-in wordt 
gestart met projectkoren op de 
woensdagavond. De projectkoren 
duren gemiddeld 8 weken en wor-
den 2-3 x per jaar georganiseerd. De 
koorleden hebben Ferdinand weer 
enthousiast gekregen om hen te di-
rigeren bij alle activiteiten!  De Sing-
In en repetities van de projectko-
ren gaan plaatsvinden in The Beach 
in Aalsmeer! Ben je ook enthousi-
ast geworden, meld je dan aan via  
www.queenofchoirs.nl of mail naar 
hedy@queenofchoirs.nl, zodat men 
je meer informatie kan sturen.

Zaterdag jongdierenkeuring 
bij ‘Onze Langoren’
De Hoef - Komende zaterdag 21 
augustus houdt de konijnen en 
pluimveevereniging ‘Onze Lang-
oren’ haar tweede jongdierenkeu-
ring van konijnen geboren in de 
eerste zes maanden van 2010. Deze 
keuring wordt gehouden net als de 
1e jongdierenkeuring op de nieuwe 
locatie bij de heer D.A.M. Hooge-
veen aan het Nieuwveens Jaagpad 
45a in Nieuwveen. 
Er zullen verschillende soorten konij-
nen worden gekeurd door de keur-
meesters, de heren Oomen en De 
Zeeuw. Aanwezig zijn onder ande-

re Meissner Hangoren, Kleur dwer-
gen, Thrianta, Nieuwzeelander, Rex, 
Papillon, Zilvervos, Marter, Duitse 
Hangoor en Duitse Hangoren. En 
nog verschillende andere soorten 
konijnen. Totaal zullen er meer dan 
100 konijnen gekeurd worden. De 
keuring begint om 9.00 uur en om 
ongeveer 12.30 uur zijn de prijswin-
naars bekend. 
Voor iedereen die van kleindieren 
houdt zal het weer een leuke en in-
teressante ochtend worden. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom en de toegang is gratis !!!

De Admiralengroep is weer 
helemaal klaar voor het 
nieuwe seizoen!
Uithoorn - Na veel voorbereiding is 
de leiding van de Admiralengroep in 
Uithoorn weer helemaal klaar voor 
een nieuw seizoen. In het groen ziet 
u de welpenleiding. De welpen spe-
len hun spel in het thema van het 
Jungleboek. Iedere week een nieuw 
avontuur voor kinderen vanaf 6 jaar.
In het blauw zie je de zeeverken-
nerleiding. De zeeverkenners doen 
allerlei activiteiten op en rond het 
water zoals zeilen en roeien. Maar 

ook op het land zijn er vele uitda-
gende activiteiten. De welpen zul-
len weer starten vanaf 28 augus-
tus. Op 27 augustus is er een info-
avond over het welpenprogramma 
op het clubhuis ‘Mercurius’.  Heeft u 
interesse om deze avond bij te wo-
nen, dan kunt u zich aanmelden via  
diana-eilander@live.nl De zeever-
kenners zullen weer starten vanaf 
4 september. Voor meer informatie:  
jblieck@yahoo.com.

Bomen in de Venen
Vinkeveen - Op donderdag 9 sep-
tember aanstaande organiseert De 
Groene Venen haar jaarlijkse jeugd-
avond. Tijdens Boomfeestdag in 
maart hebben leerlingen van de ver-
schillende scholen in Vinkeveen een 
geraniumstekje ontvangen. Met veel 
geduld hebben zij deze stekjes op-
gekweekt tot mooie bloeiende plan-
ten.
De planten worden door een bloe-
mist beoordeeld en tijdens de jeugd-
avond zal bekend worden gemaakt 
wie de prijswinnaars zijn. Daarna 
zal Wout Kromhout van de Neder-
landse Dendrologische Vereniging 
een presentatie geven over bomen 
in Vinkeveen. Welke soorten bomen 

kom je in jouw straat tegen? Horen 
die bomen eigenlijk wel in het dorp? 
Waarom is een boom zo belangrijk? 
En wat leeft er zoal in een boom? 
Deze en nog veel meer vragen zul-
len door Wout worden beantwoord. 
Alle kinderen (en natuurlijk ook hun 
ouders) zijn van harte welkom.
Aan het einde van de avond zal ook 
nog eens een verloting van een leu-
ke extra prijs onder alle aanwezige 
kinderen plaatsvinden. Redenen ge-
noeg dus om te komen naar Dorps-
huis De Boei op donderdag 9 sep-
tember; aanvang 18.30 uur, toegang 
gratis. Voor meer informatie bel je 
met Charlotte Smit op telefoonnum-
mer 0297 261576.

Mevrouw Mudde winnaar 
Nepresso apparaat
Mijdrecht - Verrast én dolblij. Dat 
was mevrouw E.G.M. Mudde.  De in-
woonster van Vinkeveen mag zich de 
winnaar noemen van een Nespres-
so koffieapparaat, de tweede grote 

prijs in de Karwei-Zomercampag-
ne. Uit handen van de heer B.J. Fi-
scher, verkoopmedewerker van Kar-
wei Mijdrecht, nam mevrouw Mud-
de de prijs trots in ontvangst.

My Body Fit 40+ en 55+:

Bewegen moet vooral 
leuk en prettig zijn!
Vinkeveen - De meesten van ons 
moeten zich ertoe zetten om in be-
weging te komen. Wandelen, fiet-
sen, tennissen en golf, dat gaat nog 
wel. Maar echt gericht oefeningen 
doen, zodat je hele lijf weer wakker 
is en zich vitaler kan voelen komt er 
vaak niet van. Het helpt enorm als 
je je bij een groep aansluit en we-
kelijks uitkijkt naar het plezier wat 
je samen ervaart. Groepen waarin 
je gewoon lekker jezelf mag zijn en 
waar je warm wordt ontvangen.
Als beginner of gevorderde, aan je 
conditie werken, je houding ver-
beteren, bewegen op inspirerende 
muziek, gericht je spieren verster-
ken en dan ook nog een heerlijke 
ontspanning verdienen aan het ein-
de van de les. Vanaf donderdag 26 
augustus in De Boei in Vinkeveen 
van 9.15 tot 10.15 uur:40+, 10.30 tot 
11.30: 55+

Body&Mindfulness 
Een les die vooral gericht is op het 
leren ontspannen d.m.v. rustig uit-
gevoerde bewegingen.
In de les ligt het accent op het be-
wust leren ervaren van het lichaam, 

zowel voor, tijdens als na het bewe-
gen. Op het creëren van innerlijke 
rust en tegelijkertijd van een gevoel 
van vitaliteit. Door de vele prikkels 
van onze drukke maatschappij erva-
ren we vaak een gejaagd gevoel, wat 
resulteert in spanning en een hoge 
onrustige ademhaling. Ook hiervoor 
is veel aandacht in de les. De kern 
van de les draait om rustige, met 
aandacht uitgevoerde bewegingsse-
ries die de fysieke, mentale en emo-
tionele balans helpen te herstellen. 
Oefeningen gericht op moeiteloos-
heid, op werken binnen je grenzen, 
op minimale inspanning en maxi-
maal resultaat. Mensen met chroni-
sche klachten kunnen deze oefenin-
gen goed uitvoeren en ervaren over 
het algemeen dat hun lichaam soe-
peler en minder pijnlijk gaat aanvoe-
len. Aan het einde van deze les een 
hele lange ontspanning. Voel je be-
ter, slaap beter en ervaar dat bewe-
gen ook heel prettig kan zijn. Vanaf 
15 september woensdag in De Boei 
in Vinkeveen van 19.30 tot 20.45 uur. 
Info en opgave bij Krista Somberg,  
kristasomberg@gmail.com of  kijk op 
www.bmvitaal.nl


