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VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

AVIA Zijdelwaard

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud

Uithoorn - Het komt in alle plaat-
sen en woonwijken voor: onenig-
heid met de buren. Voorbeelden zijn 
er te over: lawaaioverlast (van kin-
deren); een verkeerde windrichting 
die ervoor zorgt dat rook en geu-
ren van de barbecue op een zomer-
se dag door de openstaande ramen 
uw woning binnenkomen; rommel 
en afval dat slingert in het trappen-
huis of in de gang bij de bergingen; 
pesten en plagerijen; discriminatie; 
overhangende takken vanuit de tuin 
van de buren waar u last van heeft; 
huisdieren die het u moeilijk maken; 
nachtelijke feestjes of luide radio- 
en TV- programma’s naast u; festi-
viteiten en gebruiken als gevolg van 

een andere cultuur of overtuiging 
waar de buurt zich aan ergert en 
ga zo maar door. Er is altijd wel wat. 
Dat komt ook omdat we met elkaar 
dicht op elkaar wonen in de woon-
wijken. Flats en woonappartemen-
ten spannen daarbij vaak de kroon. 
Leven en werken in een woonwijk 
heeft tot gevolg dat je elkaar vaak 
hoort en ziet. Elkaar accepteren is 
een groot goed. Toch kunnen zelfs 
simpele zaken als verschillen in 
leeftijd, gezinssamenstelling, cul-
tuur, dagindeling, karakter en hob-
by’s leiden tot irritaties tussen bu-
ren en andere omwonenden.
De meeste irritaties hebben met la-
waai te maken. Vaak gaat het sa-

men leven en optrekken goed en 
hebben de (meeste) buren plezier 
met elkaar (zie foto). Want zo kan 
het ook. Niet zelden hebben ze zelf 
een zinvolle onderlinge sociale con-
trole opgebouwd en is men bereid 
elkaar indien nodig te helpen bij 
ziekte, calamiteiten, boodschappen 
doen, zwerfvuil verwijderen en an-
dere kleine zaken die het leven in de 
buurt aangenaam maken en hou-
den. Maar soms lukt dat allemaal 
niet en lig je met de buren en of 
buurtbewoners meer overhoop dan 
dat je op een plezierige en respect-
volle manier met elkaar omgaat.

Vervolg elders in deze krant.

Geen geklier doet de 
buurt plezier
Herrie met de buren? Buurtbemiddeling helpt!

Vinkeveen - Het aftellen is begon-
nen voor de bekende en populaire 
Vakantie Speelweek Vinkeveen. Nog 
enkele dagen te gaan en het is zo-
ver. Van maandag 17 augustus t/m 
donderdag 20 augustus worden er 
weer allerlei leuke activiteiten voor 
kinderen van 5 t/m 12 jaar georgani-
seerd in en rond dorpshuis De Boei 
aan de Kerklaan in Vinkeveen. Ook 
kinderen van 4 jaar zijn van harte 
welkom maar die mogen uitsluitend 
onder begeleiding van een oudere 
aan een aantal passende activiteiten 
deelnemen. Alle dagen wordt om 
10.00 uur begonnen en het eindigt 
om 15.00 uur. Dit jaar is er een korte 
lunchpauze, namelijk van 12.30 tot 
13.00 uur. De kinderen kunnen hun 
eigen lunchpakketje meenemen en 
tussen de middag overblijven. Een 
dagkaart kost 3 euro. De hele week 
meedoen kost 10 euro. Losse kaar-
ten zijn te koop ‘aan de kassa’ in De 
Boei vanaf 09.45 uur.

Nieuw: Mad science!
De maandag gaat altijd van start 

met het traditionele knutselen bin-
nen in de grote zaal en buiten. Zo-
wel voor jongens- als voor meis-
jes zijn er talloze leuke activitei-
ten, waaronder allerlei vormen van 
handwerken, maar ook timmeren en 
een spijkertasje maken. Dinsdag is 
er voor het eerst dit jaar Mad Sci-
ence: proefjes doen en het ontdek-
ken en ervaren van wetenschap en 
techniek (zie ook http://nederland.
madscience.org/). 

Woensdagochtend is er een groot 
een springkussen-festival en ook 
de bekende schatkamer met allerlei 
leuke cadeautjes ontbreekt dit keer 
niet. ‘s Middags komen er verschil-
lende hulpdiensten zoals de brand-
weer, de dierenambulance en er is 
een inbreng van defensie! De dag 
wordt afgesloten met een bingo. Op 
de laatste dag, donderdag, is Circus 
Kristal van de partij om kinderen al-
lerlei leuke circusacts te leren. Kort-
om, het belooft weer een week met 
een gevarieerd aanbod aan leuke 
dingen te worden!

Plezier voor een paar euro
De Vakantie Speelweek biedt kin-
deren vier dagen lang veel gezond 
en verantwoord plezier met acti-
viteiten op het gebied van creatief 
handwerken, actief bezig zijn, bin-
go en talrijke (ont)spannende spel-
letjes in zowel een circus- als een 
kermisachtige opzet. Alle dagen zijn 
meestal altijd volgeboekt. Voor een 
paar euro per kind kunnen ouders 
hun kinderen eraan laten deelne-
men. Vanzelfsprekend gebeurt dat 
onder toezicht van talrijke vrijwil-
ligers die zich die dagen als bege-
leider aanmelden. Zonder hen zou 
deze speelweek niet mogelijk zijn, 
Dat geldt ook voor de sponsors die 
zelfs in deze tijd weer met ruime bij-
dragen, waaronder ook in natura, 
over de brug zijn gekomen. Waar-
voor dank namens de stichting Va-
kantie Speelweek Vinkeveen en ou-
ders en verzorgers van de kinde-
ren. Voor nadere inlichtingen, met 
name om te vragen of er nog ruim-
te voor deelname is, belt u met 06-
28327779.

Vakantie Speelweek 
Vinkeveen komt er weer aan

Uithoorn - Vorige week woens-
dagmiddag 5 augustus vond onder 
het genot van een hapje en drank-
je de offi ciële opening plaats van de 
1e Meerwijkmiddag bij Ons Tweede 
Thuis (Zijdelveld) door initiatiefne-
mer Hanny van Kampen. Een aan-
tal nieuwsgierigen kwam een kijk-
je nemen in de sfeervolle ontmoe-

tingsruimte. Op deze middag zijn 
wijkbewoners welkom om een kop-
je koffi e of thee te komen drinken, 
een kaartje te leggen, te sjoelen of 
om mandala’s te tekenen. De kos-
ten bedragen 2 euro. Bent u crea-
tief en heeft u wellicht een idee dat 
u wilt delen, neem dan contact met 
op: 0613476066.

Feestelijke opening 
van 1e Meerwijkmiddag

De Ronde Venen – Ronde Ve-
nen Belang, de inwonerspartij in 
De Ronde Venen, is bijzonder ver-
heugd dat raadslid Kees Klein niets 
te verwijten valt in een vermeende 
zaak van openbare geweldpleging 
tijdens de jaarwisseling.

Openbaar ministerie 
eist vrijspraak
Tijdens de afgelopen jaarwisseling 
is aangifte gedaan van openbare 
geweldpleging door zijn buren. Op 
basis van die aangifte heeft het OM 
de zaak onderzocht. Na het horen 
van diverse getuigen was het OM 
ervan overtuigd dat Klein niets te 
verwijten viel en eiste dan ook vrij-
spraak. De rechter heeft dit over-
genomen. Kees Klein: “Er is al ge-
ruime tijd een dispuut over een erf-
dienstbaarheid. Zo gebruiken wij 
en onze buren dezelfde brug. On-
ze buren, die later zijn komen wo-
nen, leggen die erfdienstbaarheid 
anders uit dan wij. Wij hebben al op 
diverse manieren getracht om er sa-
men in der minne uit te komen. Dit 
lukt echter helaas niet. Het is dan 
ook jammer dat dit zo escaleert tot 
zelfs een rechtszaak zoals die nu 
is geweest. De eis van vrijspraak is 
voor mij echt een opluchting. Als je 
niets hebt gedaan dan hoop en ver-
wacht je dat het recht zegeviert. Dat 
is nu gebeurd en wij hopen dan ook 
dat dit het begin kan zijn van betere 
verhoudingen en een oplossing van 
de problemen. Aan ons zal het niet 
liggen.”

Fractie heeft altijd achter 
Kees Klein gestaan
De fractie van Ronde Venen Be-
lang is altijd overtuigd geweest van 
de onschuld van Kees Klein. Frac-
tievoorzitter Rene Bultena: “Daarom 
zijn we ook nooit ingegaan op ver-
zoeken om al dan niet tijdelijk Kees 
Klein te ontheffen van zijn taak als 
raadslid. Natuurlijk heb je als raads-
lid een voorbeeldfunctie en zit je in 
een glazen huis, maar dat betekent 
niet dat je door terug te treden fei-
telijk schuld bekent voor iets wat je 
niet hebt gedaan. Het openbaar mi-
nisterie heeft in haar eis vrijspraak 
geëist en dat zegt genoeg.

Raadslid Kees Klein vrij 
van alle blaam
Openbaar ministerie eist vrijspraak

Uithoorn - Rosalie en Lisa zijn 
twee jonge meiden uit Uithoorn. 
Na school- en/of werktijd hangen 
ze graag met hun vrienden. Maar 
op veel plekken worden zij weg-
gestuurd of veroorzaken ze over-
last. Dat is iets waar ze zich zeker 
bewust van zijn. En dat willen de 
meiden veranderen. Zo ontstond 
bij hen het idee voor een eigen 
hangplek voor jongeren. Samen 
met iemand van de gemeente-
raad en iemand van het jonge-
renwerk hebben ze een aanvraag 
geschreven voor deze plek. Deze 
aanvraag ligt nu bij de gemeen-
te. De gemeente is enthousiast, 
maar wil wel graag dat de mei-
den handtekeningen verzame-
len om hun plan te ondersteunen. 
Dat doen ze door een echte peti-
tie. Ze vragen alle bewoners van 
Uithoorn om deze te onderteke-
nen. Met de eigen hangplek wil-
len de meiden ervoor zorgen dat 
de overlast op andere plekken 
vermindert. De petitie kunt u vin-
den op: petities.nl/petitie/hang-
plek-jongeren-uithoorn.
Daarnaast heeft de gemeente de 
meiden gevraagd ook zelf geld in 

te zamelen voor de hangplek. Dat 
willen ze nu eerst doen door le-
ge fl essen in te zamelen voor het 
statiegeld. Wilt u de meiden on-
dersteunen? Verzamel dan in de 
maanden augustus en septem-
ber uw lege fl essen voor deze 
meiden. U kunt de fl essen inle-
veren bij het inzamelpunt bij de 
Bovenboog aan de Johan de Wit-
tlaan 83 op dinsdag-en donder-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur. De meiden willen de fl es-
sen ook ophalen. Hiervoor kunt 
u een mail sturen naar Rosa-
lie: roos.abrikoos.kroom@gmail.
com. Dan maakt zij een afspraak 
met u wanneer zij de fl essen ko-
men ophalen. Ze hopen met de-
ze fl essenactie een heleboel sta-
tiegeld op te halen. Daarvan kun-
nen zij een deel betalen van de 
container die zij als ‘chillplek’ op 
het oog hebben! 

Heeft u ideeën hoe u dit initiatief 
verder nog (fi nancieel) kunt of 
wilt ondersteunen? Dan horen de 
meiden dat ook graag. Contact 
opnemen kan dan via hetzelfde 
e-mailadres. 

Hangplek voor jongeren

Fiets gestolen
Uithoorn - Op woensdag 5 au-
gustus is tussen twee en kwart 
over twee in de middag een 
fi ets gestolen bij de supermarkt 
in de Prinses Irenelaan. De ei-
genaresse was vergeten haar 
Gazelle op slot te zetten. De 
fi ets is wit van kleur en het se-
rienummer eindigt op 209.
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Uithoorn - Supermarktketen Coop 
voegt opnieuw een topper toe aan 
zijn lijn kwaliteitsproducten Top! 
van Coop. Na onder andere hore-
casnacks, authentiek vlees en verse 
buffelmozzarella is het nu de beurt 
aan superlekkere vriesverse gerook-
te zalmfilet. Coop is de enige super-
markt in Nederland die deze kwali-
teit gerookte zalmfilet uit de vriezer 
verkoopt. Jacob Meijboom, Senior 
Categorymanager Vriesvers en Zui-
vel, vertelt: “De Top! van Coop ge-
rookte zalmfilet is zonder twijfel de 
allerlekkerste vriesverse gerook-
te zalm. Niet voor niets is het pro-
duct in vergelijkende consumen-
tentesten al meerdere malen, ook 
ten opzichte van de versvarianten, 
als ‘Best Getest’ uit de bus geko-
men. De zalm wordt op ambachtelij-
ke wijze geselecteerd, gefileerd, ge-

zouten en gerookt. Het roken van de 
zalm gebeurt – op traditionele wij-
ze – op beukenhout, wat zorgt voor 
een heerlijk aroma. Het resultaat? 
Gerookte zalmfilet van restaurant-
kwaliteit!”

Vers uit de vriezer 
Bijzonder aan het gloednieuwe Top! 
van Coop-product is naast zijn heer-
lijke smaak, zijn plek in de winkel. 
Verrassend genoeg is de gerookte 
zalmfilet niet in het gekoelde schap, 
maar in de vriezer te vinden. Een 
uniek concept. Meijboom: “Op de-
ze manier blijft de kwaliteit van de 
ambachtelijke gerookte zalmfilet uit-
zonderlijk goed. De vriesverse zalm 
is daarnaast ontzettend lang houd-
baar, waardoor we voedselverspil-
ling voorkomen. We zijn supertrots 
op deze Top! van Coop toevoeging.”

Coop verrast met allerlekkerste 
vriesverse gerookte zalm

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN

INFORMATIEF
uIThOORN

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

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

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

psychologische 
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

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

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
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oplAgE: 15.800

EditiE 3:
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nEs A/d AMstEl
oplAgE: 14.650

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
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Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven: op aanvraag
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redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Redactie: Nel van der Pol
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tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

128e jaargang

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl

MEERKWIJK-MIDDAG
Ieder woensdag kunt u tussen 13.30-16.00 uur in de Kloosterhof 4 te-
recht (bij Ons Tweede Thuis, Zijdelveld) voor een kop koffie, om een 
kaartje te leggen, sjoelen of mandala’s te tekenen. Kosten: E2,- (inclu-
sief koffie/thee).

ZILVERONLINE
Zilveronline is een programma waarmee ouderen leren om te gaan met 
een iPad, met het is meer dan alleen een cursus. Start donderdag 10 
september t/m 29 oktober 10.00-12.00 uur.

ELKE STAP TELT
Een stappenteller, persoonlijk opbouwplannen, verbeteren van de con-
ditie, samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten 
van het succesvol wandeltrainingsprogramma `Elke stap telt’. Informa-
tie of aanmelden: Tel: 0618632574 Email: fvanrossum@sportservice-
haarlemmermeer.nl

De Hoef - De stichting “Vrienden 
Antoniuskerk De Hoef” organiseert 
op 23 augustus a.s. alweer voor de 
9e keer de Jaarlijkse barbecue op 
het kerkplein voor de kerk. Aange-
zien het vorig jaar een groot suc-
ces was, zal ook dit jaar weer jeu 
de boules worden gespeeld. Hier-
bij kan men een beker winnen als 
beste jeu de boules speler/speel-
ster van de Hoef. Natuurlijk kunt u 
ook weer sjoelen op de grote sjoel-
bak. Deze gezellige middag begint 
om 14.00 uur en rond 16.00 uur zal 
op het kerkplein de barbecue wor-

den aangestoken. Voor deze barbe-
cue kunnen mensen buiten de Hoef 
zich opgeven bij Tiny Röling 593292, 
Gerda van Blokland 593253 of Hen-
ny Kandelaar 593532. De kosten 
voor deze BBQ zijn 25 euro voor 
volwassenen, kinderen tot 12 jaar 
gratis en 10 euro voor kinderen van 
12 tot 16 jaar. Ook zijn er verschil-
lende kinderattracties aanwezig zo-
als een springkussen, skippyballen 
en een sjoelbak met leuke prijsjes. 
Het bankrekeningnummer van de 
stichting vrienden Antoniuskerk is: 
NL36RABO0102241384.

De zomerbarbecue

Uithoorn - Na een welverdiende 
vakantie gaan de orkestleden van 
het Amstel Blazers Collectief bin-
nenkort weer van start. Op maan-
dag 17 augustus a.s. start de eerste 
repetitie van het nieuwe muzika-
le seizoen. Zij hebben hiervoor een 
nieuw onderkomen, namelijk Buurt-
centrum ‘t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan in Uithoorn. En de 
Amstel Blazers kunnen gelijk flink 
aan de bak, want over twee weken 
staat het eerste optreden alweer ge-
pland. Op zaterdag 29 augustus a.s. 
zullen zij in de vooravond van Tro-
pical Night een optreden verzorgen 
aan de Amstel. Aan dirigent Richard 
Wortel de schone taak om het en-
semble op het concert voor te be-
reiden. Maar met de enthousias-
te inzet van dirigent en muzikan-
ten en met een aantal mooie, leu-
ke en afwisselende muziekstukken 
zal dat zeker weer lukken. Om 19.00 
uur kunt u het ensemble zien en be-
luisteren aan de Wilhelminakade 
tegenover café De Gevel en cafë 
Drinken & Zo. Ook voor de maand 
september staan al een paar leuke 
optredens gepland. Naast de uitno-
diging om op een besloten feest te 
komen spelen zal het ensemble zich 
ook weer voorbereiden op Elfia edi-
tie Arcen op 19 en 20 september a.s. 

Nieuw
Tevens zal komend seizoen veel 
aandacht worden besteed aan 
nieuw repertoire. Wist u trouwens 
dat Richard Wortel nagenoeg al-
le muziekstukken die worden ge-
speeld zelf arrangeert? Het voor-
deel daarvan is dat voor elke muzi-
kant, gevorderd of iets minder ge-
vorderd een aangepaste partij be-
schikbaar is. Wilt u niets missen? 
Houdt u dan de website (www.am-
stelblazerscollectief.nl) en of de fa-
cebookpagina (https://www.face-
book.com/AmstelBlazersCollectief) 
in de gaten.. Het Amstel Blazers 
Collectief kan op bepaalde posities 
binnen het ensemble nog best wel 
een paar muzikanten gebruiken. Zij 
zijn vooral op zoek naar mensen die 
een van de volgende instrumenten 
kunnen bespelen: bas, trombone, 
fagot, klarinet of dwarsfluit. Tevens 
schuwen zij samenwerking in wat 
voor vorm dan ook niet. Hetzij met 
een ander blaasorkest, hetzij met 
een rockband, een koor of wellicht 
een toneelvereniging. Of wilt u mis-
schien donateur worden? Dat kan al 
vanaf 10 euro per jaar. Nieuwsgierig 
geworden of wilt u een keer vrijblij-
vend een repetitie bijwonen? Neemt 
u dan contact op via het mailadres: 
abcuithoorn@gmail.com.

Amstel Blazers Collectief 
gaat weer van start

Rommelmarkt
Regio - Op zaterdag 22 augustus 
wordt op het terrein van het Her-
vormd Verenigingsgebouw, in het 
vervolg gebouw Maranatha ge-
noemd, Herenweg 205 Vinkeveen, 
weer de jaarlijkse rommelmarkt 
gehouden. Zoals vele andere ja-
ren belooft er weer veel van uw ga-
ding te zijn! Natuurlijk het servies-
goed, speelgoed, bloemen en elek-
tra maar ook om wat te eten: ham-

burgers en poffertjes! Aan de kin-
deren is ook gedacht: het snoeprad 
en grabbelton en eneveloptrekken 
met leuke prijsjes. Nieuw is de vers-
kraam, met verse oogst of home-
made gebak. De kleinmeubelen en 
boeken zijn binnen in het gereno-
veerde gebouw evenals de theetuin 
met de heerlijke koffie/thee/fris en 
heerlijk gebak! Een mooie gelegen-
heid de binnenkant te bewonderen. 
U bent welkom tussen 09.00 uur en 
14.30 uur .De opbrengst is voor de 
kerk. Inl. 0297- 26 23 00.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Amstel 
en De Kwakel,

De zomervakantie vordert
Voor velen is de laatste week van de zomervakantie alweer 
aangebroken. Een periode die zich kenmerkte door wisse-
lende weersomstandigheden met een periode van tropische 
warmte en ook van ongekend stormgeweld op 25 juli. Echt 
Nederlands dus. De gezellige drukte op de terrassen en de 
toestroom van gasten die met hun boten Uithoorn met een 
bezoek vereren, duiden er op dat het goed toeven is in Uit-
hoorn en dat dit nieuws zich in de regio snel heeft verspreid. 
Dat is goed nieuws. Hopelijk heeft iedereen van een geslaag-
de vakantie genoten (of ligt die nog in het verschiet). In ieder 
geval openen de scholen de poorten binnenkort en neemt het 
regelmatige leven weer zijn loop.

Dat geldt ook voor de stemming bij vele ondernemers: de va-
kantieperiode nadert het einde, de personeelsbezetting wordt 
weer normaal, de zakelijke contacten zijn weer bereikbaar, de 
uitverkopen zij voorbij, de wintercollecties hangen weer in de 
etalages -hoewel dat in deze tijd altijd vreemd aanvoelt- en de 
ondernemersbel voor de laatste maanden van het jaar klinkt. 
En hopelijk worden dat succesvolle maanden die niet ver-
stoord worden door invloeden van buitenaf. 

Want zo wordt de in onze regio zo kenmerkende land- en 
tuinbouw intens gefrustreerd door de Russische boycot. De 
telers en de exporteurs moeten alle zeilen bijzetten om deze 
bedreigende situatie het hoofd te bieden en die onzekerheid 
duurt nog voort. En dat als gevolg van een onsmakelijk poli-
tiek machtsspel waar de branches geheel buiten staan! De 
acute dreigende situatie in Griekenland is weliswaar door de 
gezamenlijke inspanningen in Europa gekeerd, maar daarmee 
is de onrust nog niet geweken. Die onzekerheid heeft ook in-
vloed op de commerciële omstandigheden en daar is helaas 
voor ondernemers ook niets aan doen. Uiteraard worden we 
allemaal geconfronteerd met onzekerheid en invloeden van 
buitenaf. Dat is altijd al zo geweest. Wellicht is de heftigheid 
van alle bewegingen toegenomen, maar in principe is de bele-
ving niet anders. Wat voor de één bedreiging vormt, biedt voor 
een ander weer kansen. 

Ondernemers plannen vooruit
Na de zomerperiode zullen de ondernemers in Uithoorn en 
De Kwakel ook weer een aantal zaken gaan opnemen die in 
de zomerperiode zijn blijven liggen of die bewust tot het na-
jaar zijn uitgesteld. 
Zo zal de werkgroep Dorpscentrum -waarin de ontwikkelin-
gen van het dorpscentrum in overleg met de Gemeente en de 
ondernemers worden besproken- na een luwe periode weer 
met verhoogde prioriteit worden opgepakt. Er is zoveel moois 
in het centrum gebeurd, maar er valt ook nog het nodige te 
doen. 
De verschillende winkeliersverenigingen gaan zich voorberei-
den op de activiteiten van de laatste maanden van het jaar. 
Met name op het vernieuwde Zijdelwaardplein zal dat dit jaar 
met veel feestelijkheid worden omgeven. 
Ook wordt er momenteel gewerkt aan de aanleg van een glas-
vezelnetwerk op het bedrijventerrein. Veel ondernemingen die 
daar gevestigd zijn, worden geconfronteerd met onvoldoen-
de capaciteit en toenemende eisen op het gebied van digitaal 
verkeer. Het Ondernemersfonds zal hier ook aan bijdragen. 
Het Ondernemersfonds zal ook worden betrokken bij de aan-
vraag om cameratoezicht op het bedrijventerrein te realiseren. 
Reeds eerder meldde ik dat er in de komende periode een 
evaluatie met de Gemeente zal plaatshebben over de func-
tie van het Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds is van 
toegevoegde waarde gebleken om collectieve doelen voor on-
dernemers en de gemeenschap te realiseren; zonder dit fonds 
en de Stichting Uithoorn in Bedrijf (de koepel van de belan-
genverenigingen van ondernemers) was dat niet mogelijk ge-
weest.

Nu nog even van de zomer genieten
Met het mooie weer kunnen we het zomer-
gevoel nog lekker vasthouden en genieten 
van het buitenleven. Kijk hoeveel moois in en 
om Uithoorn en De Kwakel te beleven is, trek 
er (met de fiets) een keer op uit, pak een ter-
rasje en zak nog eens lekker weg in de va-
kantiegevoelens en -herinneringen!

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn in Bedrijf 

DEZE cOLUMN IS EEN INITIATIEf VAN 
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Dan kom je er vaak samen niet meer 
uit. Buurtbemiddeling van Beterbu-
ren kan dan een oplossing bieden. 
Op verzoek bieden zij hun diensten 
aan. Vrijwilligers die opgeleid zijn tot 
bemiddelaar kunnen helpen om de 
klachten tussen u en uw buren weer 
bespreekbaar te maken, zodat u sa-
men naar oplossingen kunt zoeken. 
Deze buurtbemiddeling is boven-
dien gratis. Dus waarom die kans 
niet gepakt als de situatie zich voor-
doet? Wel wordt verwacht dat bei-
de partijen zich actief zullen inzet-
ten om het confl ict/de confl icten te 
helpen oplossen.

Niet uit de hand laten lopen
Stichting Beterburen is een non-
profi t organisatie die zich bezig 
houdt met overlastzaken, hinder 
en communicatieproblemen tussen 
bewoners in bewoonde gebieden 
door middel van buurtbemiddeling. 
Buurtbemiddeling is er overigens 
niet voor om problemen binnen een 
gezin of in de relationele sfeer op te 
lossen. Ook niet als men een con-
fl ictsituatie heeft met een instantie 
(bijv. overheid) of bedrijf en als er 
sprake is van zaken met verslaving 
of geweld. Of tijdens een lopende 
rechtsprocedure. Buurtbemidde-
ling kortom is er louter om onderlin-
ge problemen met buren op te los-
sen. Tijdig inschakelen van Beterbu-
ren kan voorkomen dat een buren-
confl ict (verder) uit de hand loopt.
De organisatie heeft haar hoofd-
kantoor in Amsterdam en bemid-
delt bij burenconfl icten in de hoofd-
stad, maar ook in Zaanstad, Wor-
merland, Landsmeer, Amstelveen, 
Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uit-
hoorn. In Uithoorn is men al sinds 
2006 actief en wordt samengewerkt 
met de gemeente. Vorig jaar is bo-
vendien een begin gemaakt in de 
samenwerking met de sociale wijk-
teams en waar mogelijk met buurt-
beheer, zoals met Buurtbeheer Leg-

meer. De organisatie Beterburen 
wordt fi nancieel gesteund door de 
gemeenten en woningbouwcorpo-
raties, waaronder Eigen Haard. “De 
vrijwillige bemiddelaars zijn zelf af-
komstig uit woonwijken en hebben 
speciale cursussen en trainingen 
gevolgd. Uit statistisch onderzoek 
blijkt dat na interventie van Buurt-
bemiddeling driekwart van de pro-
blemen tussen buren worden op-
gelost. In geval van Uithoorn zelfs 
87 procent. Veelal gewoon door de 
partijen bij elkaar te brengen en de 
problemen te bespreken, naar op-
lossingen te zoeken en afspraken 
te maken. Want eigenlijk wil ieder-
een wel rust in de tent. Maar dat zou 
men zelf ook eerst kunnen proberen 
zonder tussenkomst van Buurtbe-
middeling. Als mondige en verstan-
dige mensen moet zoiets toch mo-
gelijk zijn,” geeft Jeaninne de Kos-
ter van Beterburen aan waar zij pro-
jectleider is. 

Hoe lossen we het op?
De Koster wijst op de mogelijkhe-
den die Beterburen biedt en waar-
van elke bewoner gebruik kan ma-
ken als die er met zijn buren of om-
geving toch niet uitkomt. Afhanke-
lijk van de situatie ter plaatse zijn 
dat buurtbemiddeling, groepsbe-
middeling en coaching. Buurtbe-
middeling houdt onder meer in dat 
men als bewoner samen met buurt-
bemiddelaars om de tafel gaat zit-
ten om te kijken hoe de burenruzie 
kan worden opgelost c.q. bijgelegd. 
De buurtbemiddelaars hebben eerst 
met u en vervolgens de betrokken 
buur/buren een afzonderlijk ge-
sprek. Daarna nodigen de bemid-
delaars beide partijen (als die dat 
willen) uit voor een gezamenlijk be-
middelingsgesprek op ‘neutraal ter-
rein’. Bijvoorbeeld in een buurt- of 
dorpshuis. De bemiddelaars zijn on-
partijdig en hebben geen oordeel 
over de situatie. Aldus gedragen zij 
zich daar ook naar. Zij helpen de 
bewoner en de buren op weg om 

met elkaar in gesprek te gaan en de 
verstoorde relatie te herstellen.
Dan is er ook groepsbemiddeling. 
Dit wordt ingezet als er een buren-
confl ict is waarbij meerdere bewo-
ners betrokken zijn. De werkwijze is 
hetzelfde als bij individuele geval-
len. De groepsbemiddelaars bege-
leiden de groep buren om uiteinde-
lijk te komen tot een gezamenlijke 
oplossing van het probleem waarin 
iedereen zich kan vinden. 
Coaching tenslotte is aan de or-
de als de buren niet willen mee-
doen met de bemiddelingspoging 
en u als bewoner zelf naar moge-
lijkheden wilt zoeken om met over-
last om te gaan, dan wel dit probe-
ren op te lossen. De coach neemt 
dan contact met de betrokken be-
woner op voor een of twee gesprek-
ken bij hem/haar aan huis. Daarbij 
komen aan de orde welke stappen 
men kan ondernemen om de situa-
tie via een andere weg op te lossen 
of acceptabeler te maken.
Behoort u dus tot degenen die on-
verhoopt ruzie of onenigheid met 
uw buren heeft waar u samen niet 
meer uitkomt, dan kunt u zonder 
enige schroom contact opnemen 
door te bellen met Jeanine de Kos-
ter, telefoonnummer 085-9022810 
of via e-mail jeanine.dekoster@
beterburen.nl. De bedoeling is dat 
ze zaak zo snel mogelijk wordt op-
gelost zodat er weer gesproken kan 
worden van een normale leefsitua-
tie in de omgang met elkaar. Weet 
u niet zeker of buurtbemiddeling 
voor uw confl ict geschikt is, bel dan 
ook met Beterburen zodat men aan 
de hand van uw verhaal kan beoor-
delen of buurtbemiddeling inge-
zet kan worden. Indien noodzakelijk 
verwijst men u door naar een an-
dere instantie met specifi eke des-
kundigheid. Kijk voor meer informa-
tie op de website: www.beterburen.
nl. Voor De Ronde Venen is stich-
ting Tympaan-de Baat met kantoor 
in Mijdrecht de organisatie die aan 
buurtbemiddeling doet.

Geen geklier doet de 
buurt plezier
Herrie met de buren? Buurtbemiddeling helpt!

Uithoorn - Mick Gieling uit Nieuw-
veen is maar wat blij met zijn prach-
tige racefi ets die hij donderdag 6 
augustus bij AH Jos van den Berg 
uit handen van teamleider Ronald 
Stokking en Driekus van Rijn in ont-
vangst mocht nemen. Hij was als 
prijswinnaar uit de bus gekomen 
naar aanleiding van de speciale ac-
tie die AH Jos van den Berg samen 
met Van Rijn Fietsen in Vrouwen-
akker vorige maand had georgani-
seerd in de Tour de France special in 
deze krant. De racefi ets, een echte 
Caad8 Tiagra van het merk Cannon-
dale ter waarde van 1.149 euro, was 
als prijs verbonden aan een ac-
tie waaraan alle klanten van de su-
per konden deelnemen. Die dienden 
naast hun gewone boodschappen 
minimaal twee met een sticker aan-
gegeven geselecteerde producten 
te kopen. Het betroffen voorname-
lijk artikelen van de merken Campi-
na, Coca Cola, Heineken, Heinz, Spa, 
Unilever en PepsiCo. 
De kassabon, voorzien van naam en 
adres, kon men in een speciale inle-
verbox deponeren. De actie liep van 
29 juni tot en met 26 juli. De trek-
king van de winnaar vond op 27 ju-
li plaats en Mick had veel engeltjes 

op zijn schouder zitten, want hij was 
de gelukkige, “Aan de actie hebben 
heel veel van onze klanten meege-
daan. Er waren ongelofelijk veel kas-
sabonnen. Dan heb je echt veel ge-
luk als iemand jouw naam daaruit 
vist,” laat Ronald weten die de actie 
onder zijn hoede had en de racefi ets 
aan de glunderende prijswinnaar 
overdroeg. Mick Gieling is 23 jaar 
oud en woont zelf in Nieuwveen, zijn 
ouders in De Kwakel. Hij werkt bij 
het bodemonderzoek en sanerings-
bedrijf Almad Eco B.V. in Alphen a/d 
Rijn. Boodschappen doet hij altijd op 
het Amstelplein en is een vaste klant 
bij AH Jos van den Berg.

Van oud naar nieuw
“Ik volg de Tour de France, want ik 
ben een fi etsliefhebber. Dus deed ik 
ook mee aan de actie waarmee de 
fi ets te winnen was. Ik heb er nooit 
rekening mee gehouden dat ik die 
zou kunnen winnen, want er zijn na-
tuurlijk heel veel mensen die zo’n 
prachtprijs wel in de wacht willen 
slepen. Zelf fi ets ik ook graag we-
kelijks een aantal rondjes in de om-
geving en doe dat nog steeds op de 
racefi ets die van mijn vader is ge-
weest en 35 jaar oud is. Die heeft het 

schakelsysteem nog op het frame. 
Toevallig is die fi ets destijds ook bij 
Van Rijn Fietsen gekocht,” laat een 
glunderende Mick weten die zegt nu 
uiteraard met zijn nieuwe karretje te 
gaan toeren. Mick kon zijn racefi ets 
nog niet direct meenemen, want die 
moet bij Van Rijn nog op zijn pos-
tuur worden afgesteld en sommige 
onderdelen van de oude fi ets wor-
den overgezet, zoals de speciale 
trappers. Verder krijgt Mick nog wat 
extra accessoires bij zijn fi ets. Al met 
al dus een schitterende prijs! Geen 
wonder dat Mick de koning te rijk is. 
Gezien zijn sportieve aspiraties komt 
de fi ets in goede handen. Gefelici-
teerd!
Van Rijn Fietsen had zelf ook nog 
een actie aan de Tour de France 
special vastgeknoopt. Tijdens de ac-
tie in juli ontving iedere klant die bij 
Van Rijn een nieuwe fi ets kocht, een 
gratis Tour de France verrassings-
pakket dat speciaal door AH Jos 
van den Berg was samengesteld. 
Het was weer een mooie samenwer-
king die tot vrolijke gezichten en de 
nodige verwachtingen heeft geleid. 
Mede namens alle deelnemers aan 
deze acties en de prijswinnaar heel 
veel dank. Graag volgend jaar weer!

Prijswinnaar superblij met 
gewonnen racefi ets

Uithoorn - De jubileumfestiviteiten 
ter gelegenheid van het 50 jarig be-
staan van De Hoeksteen naderen 
hun  hoogtepunt:  een BIBLIOPE-
RA op het water bij De Hoeksteen 
op 3 en 4 oktober. Op de muziek 
van meeslepende operamelodieën 
wordt “Het geheim van De Hoek-
steen” onthuld. Het podium dat no-
dig is voor de uitvoering  moet dan 
wel groot genoeg zijn voor de meer 
dan 120 koorzangers die nu al aan 
het repeteren zijn. Diverse instanties 
dragen al bij in de organisatiekos-
ten, zoals het Prins Bernhardfonds, 
de Rabobank, het Burgemeester 

Kootfonds, de Gemeente Uithoorn 
en stichting Theo Janssen MOC. 
Maar om de toegang tot deze voor-
stelling in de open lucht  voor ieder-
een vrij te houden wordt de steun 
van het publiek gevraagd. Daarom 
heeft stichting De Hoeksteen 50 
jaar een publiekscampagne gestart 
op www.voordekunst.nl. Donateurs 
kunnen hun betrokkenheid bij het 
project zelf uitkiezen. Elke donateur 
krijgt bovendien speciale aandacht 
en de mooiste voorkeursplaatsen 
tijdens de voorstelling worden langs 
deze weg vergeven. Zelfs privéles-
sen van regisseur Toine Paauwe en 

dirigent Ferdinand Beuse zitten in 
het verrassingpakket waarmee do-
nateurs zich kunnen laten verwen-
nen. Zodra de zon ondergaat op de 
avond zaterdag 3 en zondag 4 okto-
ber zal het gebouw De Hoeksteen 
zowel decor als klankbord  zijn voor 
de zangers, dansers en acteurs . De 
weerspiegeling in het water verdub-
belt het spectaculaire effect, pre-
cies zoals dat destijds ook bedoeld 
is door Rietveld de architect. Alleen 
met een drijvend podium is dat ef-
fect te bereiken. Detailinformatie 
over de actie is te vinden op www.
hoeksteen50jaar.nl.

Wervingsactie gestart voor 
drijvend podium bij De Hoeksteen

Wilnis - Traditiegetrouw is het ook 
dit jaar weer Wilnis Festival. Dat 
wordt voor de 31e keer gehouden 
van woensdag 12 augustus 14.00 
uur tot en met zaterdag 15 augus-
tus 02.00 uur op het terrein in het 
Speelwoud achter de brandweer-
kazerne aan de Pieter Joostenlaan. 
Het Festival is uitgegroeid tot een 
echt dorpsfeest dat ook veel be-
langstellende bezoekers vanuit de 
omgeving trekt. Alle aspecten zul-
len er weer zijn: zoals een leuke ker-
mis, gezellig terras, middagen voor 
jong en oud, waarbij de woensdag-
middag weer helemaal in het teken 
staat van de jeugd, de brandweer 
die als vanouds  jonge spuitgas-
ten de kans geeft om ‘brandjes’ te 
blussen, de klompenrace op woens-
dagavond, een 55-plus middag met 
een fantastische bingo waar mooie 
prijzen zijn te winnen op donder-
dagmiddag met in de avond de 
Dorpsloop waarvoor parkoersen 
van 1 (kinderloop) tot 10 km zijn 
uitgezet. Op vrijdag is er voetvol-
ley met vanaf 16.00 uur de vrijdag-
middag borrel. Zaterdag kan men 
het altijd spannende beachvolleybal 
toernooi bijwonen. Alle avonden zijn 
er live music en optredens van be-
kende zangers met tot slot op zater-
dagavond Mark Fledderman en Tilt. 
Bijwonen van de muziekavonden 
kosten 10 euro per keer. Men kan 
ook passe-partout kaarten voor al-
le avonden kopen voor 30 euro per 
stuk. Ze zijn te koop bij De Zwart 
Dranken & delicatessen, Herenweg 

35; Schildersbedrijf Van Harberden, 
Herenweg 48, Smit Fietsen Wilnis 
op de Stationsweg 3, alle in Wilnis 
en bij Eetcafé ’t Kruytvat, Herenweg 
2 in Vinkeveen.

Het Festival is voor de meeste (jon-
ge) kinderen het leukste op woens-
dagmiddag. Dan gaat het feest om 
14.00 uur van start met de bekende 
kindermiddag, dit keer volledig ge-
sponsord door Jumbo Supermarkt 
aan de Molmlaan in Wilnis die de-
ze traditie van de voormalige C1000 
voortzet. Er is van alles te doen, zo-
als schminken in samenwerking 
met het Lilianefonds, stroopwafels 
maken, deelnemen aan een kleur-
wedstrijd, kinderdisco, voetbalga-
ten schieten enzovoort. Kinderen 
krijgen gratis lekkers en limonade. 
Verder zijn er springkussens en er is 
een knutseltafel waar de gemeen-
te De Ronde Venen haar medewer-
king aan verleend ter promotie van 
de nieuwe woonwijk De Maricken.
De organisatie van het Festival 
hoopt dat het mooi zomers weer 
zal zijn tijdens de komende da-
gen en wenst iedereen bij voorbaat 
veel plezier. Daar sluit de redactie 
van deze krant zich graag bij aan. 
Zie voor meer informatie de web-
site: www.wilnisfestival.nl en/of het 
programmaboekje dat in Wilnis huis 
aan huis is verspreid.

Juiste moment?
Behalve deze promotie maakt de 
gemeente van de gelegenheid ge-

bruik om haar nieuwe aanpak wijk-
gericht werken in Wilnis en Abcou-
de onder de aandacht te brengen. 
Zij doet dat samen met de politie, 
het welzijnswerk en de woningcor-
poratie op woensdag 12 en vrijdag 
14 augustus van 14.00 tot 17.00 uur 
met een eigen kraam op het ter-
rein. Daar willen zij met (belangstel-
lende) inwoners in gesprek komen 
over onderwerpen en wat er speelt 
rond prettig wonen in de buurt. Het 
staat een ieder vrij om hieraan deel 
te nemen of om u nader te laten in-
formeren. Het is even de vraag of 
het wel het juiste moment en de 
plaats is om dit zo te doen. Men-
sen bezoeken de kermis, de kin-
dermiddag, de voetvolley en de vrij-
dagmiddagborrel. Die hebben daar 
een bepaalde beleving bij. Zijn die 
dan ook in de stemming om serieu-
ze gesprekken aan te gaan over het 

wel en wee in hun buurt? Natuurlijk, 
een leefbare buurt is belangrijk voor 
de kwaliteit van wonen in De Ron-
de Venen. Thema’s die bijdragen 
aan deze kwaliteit zijn bijvoorbeeld 
veiligheid, het openbaar groen, de 
voorzieningen of het kennen van de 
buren. Om het prettig wonen te be-
houden in de wijken en dorpen wil 
de gemeente samen met inwoners 
en partners bepalen wat daarvoor 
nodig is. Een en ander binnen bud-
gettaire kaders en vanuit de exper-
tise van de inwoners met als motto: 
‘samen weten én kunnen we meer’. 
Prima uitgangspunt, maar of je dat 
tijdens en op het terrein van het Wil-
nis Festival moet doen? Een aantal 
bewoners is bovendien nog op va-
kantie. Beter zou zijn dit op een la-
ter tijdstip op een avond in de Willis-
stee te organiseren. Dan heb je ook 
de juiste sfeer.

Het is weer Wilnis Festival!

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto:

Gezelligheid in de buurt
Uithoorn - Jacqueline Oomen schreef ons: “Deze heren en dame 
waren afgelopen week aan het Jeu de Boules spelen. Het zag er 
leuk en gezellig uit, zie bijgaande foto! Iedere avond, zo vertelden ze
enthousiast, spelen ze op de baan bij “Het Potloodje” (Roodhalsgans) 
in Uithoorn.”
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Uithoorn - De oproep van twee we-
ken geleden voor deelname aan het 
concert van Muziekvereniging KNA 
op 7 november a.s. in De Schutse, 
heeft al een aantal zangeressen op-
geleverd.
Echter, het zijn er nog niet genoeg! 
Wellicht door de vakantietijd. Bij de-
ze doet de muziekvereniging dan 
nog een keer een oproep aan ie-
dereen die graag zingt en deel zou 
willen nemen aan dit leuke concert 
en dan vooral ook aan de mannen! 
Opvallend is dat op dit moment de 
voorkeur uit gaat naar de klassieke 
nummers bij de zangers die zich tot 
op heden hebben aangemeld maar 
daar kan natuurlijk nog verandering 
in komen wanneer er meer zangers 
en zangeressen zijn aangemeld.
De zangers, zangeressen, duo’s en 
groepen die willen optreden met 
het KnA Orkest kunnen kiezen uit 
de volgende nummers:

Categorie populaire muziek:
Rood (Marco Borsato), Oh Hap-
py Day (o.a. uit Sister Act), Als de 

morgen is gekomen (Jan Smit), Rol-
ling in the deep (Adele), A Night like 
this (Caro Emerald), Happy (Pharell 
Williams), All of Me (John Legend), 
House for Sale (Margriet Eshuijs), 
Gabriella’s Song (uit de fi lm As it is 
in Heaven), Don’t Cry for me Argen-
tina (Uit de fi lm Evita).

Categorie klassieke muziek:
Je Veux vivre (Opera Romeo & Ju-
liette, Charles Gounod), Les pech-
eurs de peries (Opera De parel-
vissers, Georges Bizet), Angelo del 
Ciela (Opera Suor Angelca, Gia-
como Puccini), Comme autrefois 
(Opera De parelvissers, Giuseppe 
Verdi), Brindisi Drinklied (Opera La 
traviata, Giuseppe Verdi), Habanera 
(Opera Carmen, Georges Bizet), Pie 
Jesu (Requiem, Andrew Lloyd Web-
ber), O mio babino caro (Opera Gi-
anni Schicchi, Giacomo Puccini)
Ben je zanger of zangeres en wil je 
alleen of met een groepje meedoen 
met dit prachtige concert, meldt 
je dan zo snel mogelijk aan via het 
email adres: info@amusicnightout.nl

Eerste zangers hebben zich 
aangemeld voor concert KNA

De Ronden Venen - De Stichting 
‘Paraplu’ organiseert a.s. zaterdag 
29 augustus van 10.00 tot 12.30 uur 
haar jaarlijkse Open Dag, om be-
langstellenden te informeren over 
het nieuwe activiteitenseizoen dat 
begin september begint. Voor de 
Stichting ‘Paraplu’ is het al weer het 
35e jaar en presenteert een nieuw 
programma voor het seizoen 2015-
2016. 

Open Dag
Zoals gebruikelijk wil de Stichting 
‘Paraplu’ zich presenteren en alle 
belangstellenden informeren tijdens 
haar jaarlijkse Open Dag die dit jaar 
zal plaats vinden op zaterdag 29 au-
gustus van 10.00 tot 12.30 uur. Op 
die dag zijn alle docenten van de te 
organiseren cursussen en activitei-
ten aanwezig om iedereen nader te 
informeren en op alle vragen ant-
woord te geven.
Natuurlijk is het op die dag ook mo-
gelijk om zich meteen voor een cur-
sus of activiteit in te schrijven.

Nieuw programma
Naast het vele nieuwe zijn uiter-
aard ook veel bestaande populaire 
activiteiten behouden zoals biljar-
ten, bridgen, mondharmonica, dan-
sen voor paren en line-dance, yoga, 
Mindfulness, klaverjassen, kaarten 
maken, Basiscursus Windows 8.1 
en versie 7 en 8, werken met tablet, 
vele creatieve cursussen tekenen, 
schilderen, aquarelleren, quilten en 
patchwork, knippen en naaicursus, 
taalcursussen voor beginners en 
gevorderden (Nederland, Frans, En-
gels, Spaans, Italiaans). Daarnaast 
zijn er weer vele nieuwe cursussen 
en workshops opgenomen zoals: 
schilderen met materie; Perspectief 
schilderen, Mandela tekenen, Chi-
nees penseel schilderen in aqua-
rel; Fotoboek maken, digitale foto’s 
beheren en verwerken, Skype, Fa-
cebook, werken met Tablet; digitale 
camera; Verkeer en Veiligheid; Pech 
onderweg, Autotechniek; Sollicite-
ren, Cultuurgeschiedenis, Omgaan 
met confl icten, Mijn gezond gezin, 
Gebarentaal, Meditatie, Ontspan-

ningsmassage, Geboorteschilde-
rij maken, Powertex, Mozaïk Huis-
nummerbordjes, Paverpol, Wind-
licht vilten, Kerstengel, sieraad ma-
ken van vilt. Tenslotte staan er weer 
een aantal interessante en cultu-
rele dagtochten op het program-
ma: Shoppen Middelburg, Kersfair 
Landgoed Mariënwaerdt, Honds-
bosche duinen en De Hoep.
Nieuw: Fitness (slim bewegen voor 
ouderen); Boetseren met gevoel; 
Schilderen met papier; Babygeba-
ren.
Alle informatie over deze cursus-
sen, workshops, activiteiten en dag-
tochten is te vinden in het program-
maboekje, dat op diverse manie-
ren geraadpleegd kan worden: Af-
halen: Elke donderdagmiddag, Pie-
ter Joostenlaan 28. Wilnis. Bestel-
len: Telf. 0297-283908, via email: in-
fo@stichtingparaplu.nl. Downloa-
den: www.stichtingparaplu.nl. Be-
zoeken van de Open Dag op 31 au-
gustus a.s.

Website
De Stichting ‘Paraplu’ heeft een 
website met moderne en frisse 
kleuren, strakke lettertypes en een 
oogstrelend design waarvan be-
langstellenden ook inter-actief ge-
bruik kunnen maken. De site heeft 8 
hoofdrubrieken met informatie over 
de Stichting, over het jaarprogram-
ma, inschrijfmogelijkheden inclusief 
inschrijfformulier en online inschrij-
ven, een contactformulier en een 
overzicht van de jaarlijkse sponsors. 
De website is te bereiken via: www.
stichtingparaplu.nl.

Online inschrijven
Ook voor het komende activiteiten-
seizoen biedt de website de interac-
tieve mogelijkheid om een cursus of 
activiteit uit te zoeken én zich met-
een online aan te melden door het 
invullen van een digitaal inschrijf-
formulier en dit rechtstreeks te ver-
zenden naar het administratiepro-
gramma van de Stichting ‘Paraplu’. 
Deze manier van inschrijven is mo-
gelijk via www.stichtingparaplu.nl/
inschrijvencursussen. 

Open Dag
Stichting ‘Paraplu’ met 
nieuw programma

Vinkeveen - Op zaterdag 29 au-
gustus is de Ronde Venen weer in 
de ban van één van de vrolijkste en 
luisterrijkste festivals in de gemeen-
te. Voor de derde jaar organiseert 
Shantykoor de Turfschippers, voor-
al dank zij de vele sponsors, weer 
het Regiobank Vinkeveen Shanty-
festival 2015. In de Shanty en Zee-
manskoren-wereld heeft dit festival 
in de korte tijd van zijn bestaan al 
een zeer goede naam opgebouwd 
wat resulteerde in diverse aanvra-
gen van koren om er aan deel te 
mogen nemen. Het toch wat saaie 
Boeiplein in Vinkeveen zal wor-
den omgetoverd in een aantrekke-
lijk open luchttheater met een pro-
fessionele podium waar de arties-
ten, zo mogen deze zangers en mu-
zikanten wel genoemd worden, voor 

ieder toeschouwer goed te zien en 
te horen zijn. Uiteraard word er ge-
zorgd dat de dorstige en hongeri-
ge bezoeker niets te kort komt. Ook 
worden er een fl ink aantal zitplaat-
sen geplaatst en er zijn zelfs ten-
ten om zo nodig te schuilen bij eni-
ge regenval. Voor de kinderen is 
er een springkussen aanwezig. De 
deelnemende koren zijn: Shanty-
koor Almere uit Almere, Mannen-
koor de Poortzangers uit Wouden-
berg, Shantykoor de Marconisten 
uit Leimuiden, Shantykoor de Turf-
schippers uit Vinkeveen. Aanvang; 
12.00 tot 17.30 uur. Toegang gratis. 
Bij slecht weer word er uitgeweken 
naar cultureel centrum de Boei. 
Het volledige programma word nog 
bekend gemaakt. 
Zie ook www.deturfschippers.nl.

Weer opgevrolijkt met 
zeemansliederen

De Kwakel - Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu organiseert ook dit 
jaar weer een Nostalgische Avond 
in het dorpshuis De Quakel. En ook 
nu weer op twee avonden met een 
identiek programma. 
Het dorpshuis was vorig jaar beide 
avonden weer helemaal uitverkocht 
en beide avonden waren de oh’s en 
de ah’s en kreten van herkenning 
niet van de lucht. Het programma 
zal een mix zijn van nog niet eerder 
op de site gepubliceerde foto’s, fi l-

misch materiaal en foto’s uit de di-
verse rubrieken op de site www.de-
kwakel.com 
Noteert u maar vast in uw agenda: 
vrijdag 25 september en vrijdag 9 
oktober, 19.30 uur in het dorpshuis. 
Aanvang 19.30 uur; zaal open 18.30 
uur. Entreekosten: � 5,00 incl. een 
kopje thee of koffi e. Kaarten kunt u 
vanaf heden bestellen bij Dirk Plas-
meijer, tel. 0297-563335 (’s avonds 
tussen 17.30-18.30 uur) of via de 
mail: dp@de-kwakel.com.

Start kaartverkoop 
Nostalgische Avonden

Regio - Op donderdag 20 augustus 
a.s. om 20.00 uur zal de organist An-
dré Knevel uit Canada een concert 
geven op het Bätzorgel in de Jans-
kerk te Mijdrecht. Dit orgel heeft 
geen geheimen meer voor hem, 
want hij heeft al vele keren hierop 
geconcerteerd. Weliswaar is hij ge-
boren in Bussum maar in 1975 ge-
emigreerd naar St. Catharines, On-
tario, Canada. Hij geeft veel concer-
ten in Canada en Amerika en komt 
eenmaal per jaar naar Europa voor 
een zomertournee en doet daar-
bij dan ook Nederland aan. Ook dit 
keer heeft hij een gevarieerd en in-

teressant programma samenge-
steld, uiteraard met een koraal en 
improvisatie van eigen hand maar 
ook werken van o.a. Joh. Seb. Bach, 
Francis Thomé, William R. Driffi ll, 
Max Reger, F.W. Holloway en Jan 
Mulder. De Concertcommissie Bät-
zorgel Janskerk gaat voort op de in-
geslagen weg van vernieuwing met 
een entree van €10,- maar wel met 
een gratis kop koffi e of thee in de 
pauze. Van harte aanbevolen voor 
de liefhebber maar zeker ook voor 
degenen die wel eens iets meer wil-
len horen dan alleen begeleiding bij 
de zondagse eredienst. 

Een oude bekende in de 
Janskerk

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

Tijdens de EHBO-cursus leert u hoe 
u in elke situatie hulp kunt verle-
nen, van geruststellen, wondverzor-
ging, handelen bij kleine ongeval-
len, waarschuwen van de professio-
nele hulpdiensten, tot stabiele zijlig-
ging en reanimeren. Hierbij krijgt u 
theoretische scholing, maar ook ob-
serveren, communiceren en vaar-
digheden. 23 September 2015 start 
de opleiding tot het EHBO diploma 
inclusief reanimatie en AED. Op 16 
december doet u dan examen. Het 
aantal lessen inclusief het examen 
beslaat 12 avonden. De cursus zal 
gegeven worden in ons EHBO ge-
bouw op Pijlstaartlaan 1a te Vinke-
veen op woensdagavond van 19.30 
uur tot 21.30 uur door Anke Harm-
sen. Graag zien we u op onze cur-
sus. Wilt u meer informatie of u 
aanmelden dan kunt u bellen 0297-
263713, mailen naar ehbolucas@
casema.nl of ga naar onze website 
www.ehbolucasvinkeveen.nl.

EHBO Lucas opleidingscursus

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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De Ronden Venen - Reactie 
n.a.v. ingezonden stuk van Ada 
Peppinck en Marion Raymakers 
willen wij het volgende daar nog 
aan toe voegen. Ook wij (wonen-
de op de Aquamarijn 30 t/m 40) 
en bewoners op de Barnsteen 
kampen al jaren met hetzelfde 
probleem. 28 Jaar geleden onze 
huizen gekocht met tuinen op het 
zuiden en woonkamers op het 
westen en daar bewust voor ge-
kozen. De afgelopen jaren moet 
de gemeente overspoeld zijn met 
klachten en er wordt niets ri-
goreus gedaan. Af en toe wordt 
er ‘n beetje gesnoeit, de dode 
takken vallen dagelijks uit de bo-

men. De zon kunnen we wel ver-
geten; zeker in het voor en na-
jaar en minimaal in de zomer. 28 
jaar geleden is er n groenbeleid 
geweest dat er in elk gaatje een 
boom geplant moest worden, he-
laas is er niet naar het soort boom 
gekeken. Dan heb ik het over es-
sen, soort waar meerdere men-
sen in verschillende wijken niet 
blij van worden! Ik wil er nog aan 
toevoegen dat ook ons woonple-
zier wordt bedorven door essen. 
Gemeente De Ronde Venen, doe 
er wat aan!!

Hanny Outshoorn, 
Jolanda van Gestel

Gemeente doet gewoon niks

De Ronden Venen - In navol-
ging van de 2 eerdere ingezon-
den brieven door bewoners be-
treffende de overlast van bomen 
in Gemeente de Ronde Venen, wil 
ik mij hierbij aansluiten. Ook wij 
hebben al jaren last van een be-
hoorlijke grote berk van de ge-
meente, ter hoogte van Water-
snip 26 te Mijdrecht, welke grenst 
aan onze voortuin. Deze berk is 
in 1982 geplant en is zodanig uit 
het verband gegroeid dat wij hier 
zeer veel overlast van hebben. 
Ook drukken de wortels inmid-
dels tegen onze fundering van 
het huis aan, en wordt onze tuin 
ontwricht door genoemde wor-
tels. Tevens is de hemelwater af-
voer van onze woning inmiddels 
vervangen, ook dit kwam door de 
wortels, die de afvoer gaan ver-
drukken. 

Er is vanaf april, zowel telefonisch 
als schriftelijk, contact geweest 
over betreffende boom, met de 3 
betreffende partijen bij Gemeente 
De Ronde Venen t.w.: Mevr. van 
Overveld (groenbeheer), Mevr. 
Bosma ( belanghebbende in de-
ze als eigenaar gemeente boom 
) en Dhr. Hoogenboom (afdeling 
plantsoenendienst). De takken 
hangen zodanig over onze tuin 

heen dat het woongenot dusda-
nig wordt verpest, omdat wij min-
der lichtinval hebben, hierdoor 
ontstaat er vocht in de muren aan 
de voorzijde van onze woning en 
hebben wij in zowel de keuken 
als slaapkamer boven geen zon-
licht meer. Snoeien ,toppen of 
dunnen wil men niet bij de ge-
meente, dit is volgens de groen-
voorziening niet nodig. Inmiddels 
past deze boom ook helemaal 
niet meer in straatbeeld omdat 
deze te ver is doorgegroeid en te 
breed is geworden. Na de zomer-
storm jongstleden en de voor-
jaarsstorm afgelopen april waar-
bij de takken tegen onze boven-
verdieping aanwaaiden vinden 
wij het nu echt tijd worden dat de 
gemeente in deze eens actie gaat 
ondernemen. De gemeente de 
Ronde Venen wil heel goed voor 
zijn natuur zorgen, alleen wil men 
hier zo weinig mogelijk geld aan 
uitgeven. De burgers in dit geval 
zitten met de problemen, denk 
maar eens aan de rommel die wij 
telkens weer op moeten ruimen, 
vooral een berk staat hierom be-
kend. Kortom Gemeente de Ron-
de Venen wil wel de lusten maar 
niet de lasten qua onderhoud.

M. Bakker

Bomen, bomen, bomen

Uithoorn - Klagen is één, maar 
ook als er iets goeds gebeurd wil 
ik dat graag laten horen. En wel 
de verbetering die heeft plaats 
gevonden in het Libellebos. Het 
aanleggen van de zandpaden 
en daarbij heerlijk water voor de 
hondjes om lekker in te zwem-
men. Op die manier kunnen we 
de fi ets- wandel paden een beet-
je meer omzeilen. Nu maar hopen 

dat die paden niet geschikt wor-
den gemaakt voor fi etsers... dat 
zou dan weer een boel chagrijn op 
gaan leveren... heel jammer. Zoals 
het nu is... lekker relaxed voor alle 
partijen. Misschien nog een bank-
je erbij? Er liggen genoeg bomen... 
zomaar een ideetje! Maar voorals-
nog, ik ben er super blij mee!

Marianne Huisman

Prima verbetering

Uithoorn - Wist u dat er al 27 
jaar een woongroep, bestaan-
de uit 15 in grootte variërende 
huurwoningen, in Uithoorn is? De 
woongroep is bedoeld voor jong 
en oud, alleenstaanden, stellen 
en gezinnen. Naast de eigen wo-
ning beschikken de bewoners 
ook over een gemeenschappelij-
ke huiskamer, keuken, tuin, hob-

byruimte, etc. Dat biedt de moge-
lijkheid tot het gezamenlijk on-
dernemen van allerlei activiteiten 
en om meer voor elkaar te bete-
kenen dan alleen maar een goe-
de buur.

Binnenkort komt er een wo-
ning vrij. Geïnteresseerd? Kijk op 
www.centraalwonenuithoorn.nl

Woongroep in Uithoorn
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De Kwakel - Het nieuwe seizoen 
van KDO Dance, Aerobics, Gymnas-
tiek (KDO D.A.G.) start in de week 
van 17 augustus. De Aerobics, Bo-
dyshape, Yoga, Pilatus, Dance, 
Steps en Gymnastiek groepen gaan 
dan weer lekker sporten onder pro-
fessionele leiding tegen een aan-
trekkelijk tarief. Voor de jeugd wordt 
gestart met een speciale actie: Voor 
E10,- kan je 4 achtereenvolgen-
de keren vrijblijvend mee dansen 
of gymmen. Deze aanbieding geldt 
voor de volgende lesuren:
Gymnastiek in de grote sporthal bij 
KDO Vuurlijn De Kwakel: 5 t/m 8 
jaar maandag 16.30-17.30 uur. 9 t/m 
12 jaar maandag 17.30-18.30 uur. 
Dance in de gymzaal bij KDO Vuur-
lijn De Kwakel: t/m groep 5 basis-
school vrijdag 17.00 tot 18.00 uur. 
Groep 6, 7, 8 basisschool dinsdag 
15.45 tot 16.45 uur. Voortgezet on-
derwijs woensdag 19.00 tot 20.00 
uur.

Na deze workshop kan je beslissen 
of je lid wil worden.
Voor opgave of nadere informatie 
mail naar: dance@kdo.nl.

KDO start met workshop 
Dance en Gym voor de jeugd

Uithoorn - Deze keer waren de 
toppers van de lijnen zeer aan el-
kaar gewaagd en lagen de percen-
tages dicht bij elkaar. In de A- lijn 
waren het Margot Zuidema & Geke 
Ludwig die met 58,93% de primus 
inter pares waren. Tweede werden 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
met 54,17% en nog geen procent-
je er achter- 53,27%- volgden Ans 
Bruggeman & Elly Degenaars als 
derde paar. De nummers vier en vijf 
zaten elkaar nog dichter op de hie-
len, Ada Keur & Bep Schumacher 
met 52,98% en Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter met 52,68%, hoe zo span-
nend! Ook in de B- lijn waren de 
verschillen in de top klein. Lenie & 
Henk van der Laan namen hier het 
voortouw met 57,44%, gevolgd door 
René de Jong & Tineke Schreurs die 
op 55,65% kwamen. Heleen & Mees 
van der Roest deden deze keer weer 
eens goed mee en werden derde 
met 54,17%. Mayke Dekker & Ad 
Lustenhouwer bezetten plaats vier 
met 52,08% en bleven zo Wim van 
Rooyen & Jaap Schutte en Thijs van 

der Meulen & Joost Simons, die al-
len 51,49% scoorden, net voor. De 
uitzondering op de regel waren Jan-
nie Aarsman & Joke de Wit in de C- 
lijn die als enigen boven de zestig 
kwamen. Luid applaus voor de da-
mes voor hun fantastische 65,10%! 
Atie de Jong & Ria Verkerk wer-
den op gepaste afstand tweede met 
58,33% en gelegenheidspaar Huub 
Kamp & Ger van Praag kwamen op 
drie uit met 55,21%. Barry Ouën-
dag & Alice Oosterling waren met 
50,52% hier het laatste paar dat nog 
in de goede helft van de procen-
ten eindigde. Met nog drie avon-
den te gaan wordt het zo langza-
merhand kort dag om nog bridge-
roem te kunnen vergaren. Meld u 
dan ook op de woensdagavond bij 
Bridgeclub de Legmeer in Dans & 
Party Centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven 
het liefst per e- mail: gerdaschave-
maker@live.nl, of tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal. De aanvang is 
om 19.45 uur en de kosten bedra-
gen 6 euro per paar.

Ook de tiende zomer-
bridgeavond een succes

De Ronde Venen - Ook dit jaar 
wordt weer door de ijsclub Hou 
Streek uit De Hoef een fietstoer-
tocht georganiseerd op zondag 
30 augustus. De start vindt plaats 
in de kantine van de voetbalclub 
HSV op de Schattekerkerweg. 
Men kan starten tussen 10.00-
13.00 uur en de kosten bedragen 

E3,-, hiervoor krijgt u onderweg 
nog een consumptie. De route 
loopt door het mooie landschap 
van De Ronde Venen en vormt 
als een mooi afsluiting van de zo-
mer, de afstand is 35 km. Het be-
stuur hoopt dat u een mooie dag 
zal hebben met een gezellige af-
sluiting in de HSV kantine.

IJsclub Hou Streek organiseert 
jaarlijkse fietstoertocht

Uithoorn - Boule Union Tha-
men organiseert jaarlijks elf inter-
ne toernooien voor clubleden. Al-
leen in de maanden februari en ju-
li niet, want dan is er competitie of 
een open toernooi. In augustus is 
voor de derde keer het sextetten-
toernooi georganiseerd. Dit is een 
toernooi voor teams van zes spe-
lers/speelsters. De teams spelen te-
gen elkaar. Bij vier teams betekent 
dat drie speelronden. Elke speelron-
de bestaat uit een partij tête-à-tête 
(enkelspel), een partij doublette en 
een partij triplette, zodat alle zes de 
spelers tegelijk in actie komen. Per 
ronde rouleren de spelers binnen 
het eigen team, zodat de equipe-
samenstelling steeds anders is. Als 
een equipe de tête-à-tête partij wint 
krijgt het team twee wedstrijdpun-
ten. Voor de doublettepartij is dat 
drie punten en voor de triplettepar-
tij vier punten, dus maximaal negen 
punten per speelronde. De samen-
stelling van de teams wordt bij dit 
toernooi bepaald door de wedstrijd-
leider. De teams worden samenge-
steld op sterkte. Er wordt gezorgd 
dat de meer ervaren spelers even-
redig over de teams verdeeld zijn, 
zo ook de tireurs (schutter) en de 
Pointeurs (plaatser). Ook echtparen 
spelen niet in hetzelfde team. Het is 

een meer recreatief toernooi, waar-
in het plezier in de sport de boven-
toon moet hebben.

Geweldig
Het geweldige weer van zondag 9 
augustus werkte daar prima aan 
mee.
Ondanks dat de teams op papier 
even sterk zijn, speelt de vorm van 
de dag een belangrijke rol. Elk jaar 
weer steekt er een equipe boven uit. 
Dit jaar was dat het team bestaan-
de uit Angèle Smit, Cobie Veldhuis, 
Gerrie v/d Heijden, Günther Jacobs, 
Henk Heemskerk en Wilma Buch-
ner. Zij pakten de overwinning met 
21 punten, zeven meer dan de num-
mer twee. Er was voor alle deelne-
mers een schaal met hapjes en de 
winnaars kregen een gouden me-
daille gevuld met chocolade. Ie-
dereen had een fijne middag ge-
had in een gezellige sfeer die ei-
genlijk standaard is bij Boule Uni-
on Thamen. Het volgende clubeve-
nement is het clubkampioenschap 
doubletten op zondag 23 augustus 
2015. .Wilt u meer weten over Boule 
Union Thamen, raadpleeg dan onze 
website www.buthamen.nl of neem 
contact op met Henk van Rekum, 
tel. 0297-565377 of email redactie@
buthamen.nl.

Clubtoernooi Boule 
Union Thamen

Regio - Legmeervogels zijn de sei-
zoensopeningswedstrijd begon-
nen met een overwinning op Breu-
kelen. Breukelen afgelopen seizoen 
gedegradeerd uit de hoofdklas-
se komt dit seizoen dan ook uit in 
de 1ste klasse A van district West 1. 
Het duel Breukelen tegen Legmeer-
vogels is een leuke en aantrekke-
lijke wedstrijd geweest waarin bei-
de ploegen wilde voetballen. In bei-
de elftallen kregen ook talrijke spe-
lers een kans om zich te bewijzen. 
Ook werden er een aantal spelsy-
stemen geprobeerd zover dit dan 
mogelijk is in een wedstrijd van 2 
x 45 minuten. Legmeervogels ko-
men dan na 10 minuten spelen op 
en 0-1 voorsprong maar nog voor 
de rust weet Breukelen op gelijke 
hoogte te komen. Direct na de rust 
komt Legmeervogels wederom op 
voorsprong 1-2 en breidt deze later 
nog uit aar 1-3. Met nog 20 minuten 
op de klok komt Breukelen terug 
in de wedstrijd maar Legmeervo-
gels geeft de overwinning niet meer 
uit handen. Een goed begin en een 
goede wedstrijd met en dat mag 
best geschreven worden; met fraaie 
zeer fraaie treffers. Het was niet al-
leen de overwinning dat tot tevre-
denheid stelt maar ook het vertoon-
de spel van Legmeervogels verdient 
een dikke voldoende

Het tweede
Het tweede duel in de voorberei-
ding is geweest afgelopen zaterdag 
in Amsterdam tegen WV-HEDW dat 
dit seizoen uitkomt in de 1ste klasse 
B van het zaterdagvoetbal. Dit was 
een ander duel dan de eerste wed-
strijd. In dit duel was er spraken van 
meer fysiek voetbal en daar heeft 

Legmeervogels het bijna traditio-
neel wat moeilijk mee. Legmeervo-
gels zal er toch aan moeten wennen 
dat het in de 2e klasse dit seizoen 
toch wat meer op fysieke kracht ge-
speeld gaat worden. Legmeervo-
gels openen al snel in het duel te-
gen WV-HEDW de score 0-1. Nog 
voor de rust weet WV-HEDW de 
achterstand om te bouwen tot een 
2-1 voorsprong. Legmeervogels to-
nen veerkracht en komt terug in de 
wedstrijd 2-2. Vlak voor het eind-
signaal komt de thuisclub op een 
3-2 voorsprong en dit is dan ook 
de eindstand geworden. WV-HEDW 
tegen Legmeervogels 3-2. Het was 
vanuit het standpunt gekeken van 
Legmeervogels een mindere wed-
strijd dan het eerste duel. De eerst 
45 minuten gingen dan nog wel 
meer de tweede 45 minuten waren 
heel matig. Maar goed de oefenpe-
riode is ook een leer preiode. Spe-
lers worden soms gezet op andere 
plaatsen dat men gewend is. Nieu-
we en andere spelers worden inge-
past het is altijd weer een leerpro-
ces deze vriendschappelijke wed-
strijden. In dit soort wedstrijden is 
de uitslag ondergeschikt aan het 
vertoonde spel.

Vriendschappelijk
De volgende vriendschappelijke 
wedstrijden zijn op zondag 16 au-
gust uit in Noordwijk tegen SJC, 
Hier komen dan de volledige zon-
dagselectie in actie De eerste se-
rieuze wedstrijd is een bekerwed-
strijd thuis op woensdag 19 augus-
tus om 20.00 uur tegen de zaterdag 
1 van AFC. Dit elftal, AFC, komt uit 
dit seizoen in de 2e klasse A van het 
zaterdagvoetbal. 

Legmeervogels openen het 
seizoen met overwinning

Uithoorn - De kanoafdeling van 
URKV Michiel de Ruyter heeft haar 
vakantie gevierd bij de rivier de 
Durance in Frankrijk. Deze rivier 
stroomt van Briançon naar Gap. Een 
afgesloten bergpas, stakende boe-
ren en de Tour de France maakten 
het een puzzeltocht om er te komen 
maar uiteindelijk arriveerden alle 58 
deelnemers veilig in Eygliers Gare. 
De partytent deed dienst als cen-
traal punt voor koken en eten. Ver-
der was het een wirwar van ten-
ten, wildwaterboten en waslijnen 
wat het bij elkaar een heel gezellige 
sfeer gaf. De deelnemersgroep was 
zeer gevarieerd: de jongste varen-
de deelneemster was 12, de oud-
ste deelnemer was 64. Veel jonge-
ren zijn samen met hun ouders be-
gonnen met wildwatervaren, het is 
een sport geschikt voor elke leeftijd. 

Gevaren
Vanaf de zondag tot en met de vrij-
dag is er gevaren op de Durance en 
aanliggende riviertjes. De deelne-
mers werden op basis van ervaring 
in groepen ingedeeld en gingen on-
der leiding van onze eigen instruc-
teurs op pad. De voorgaande week 
hadden de instructeurs de rivier ver-
kend en verdeeld in de diverse tra-
jecten afhankelijk van de moeilijk-
heidsgraad. De woensdag was een 
rustdag waarop ruimte was om de 
omgeving te verkennen, te wande-
len of gewoon nog weer een stuk-
je te varen. 
Spectaculaire stukken zijn er geva-

ren met onder andere de “botenkra-
ker” en het “gat” van de Durance. 
Op de iets rustigere stukken was er 
ook nog tijd om te genieten van de 
prachtige bergen en watervallen die 
er vanaf het water altijd weer heel 
anders uitzien dan vanaf de weg. 
Aan het eind van de dag werd er 
met elkaar gekookt en gegeten. Tij-
dens de maaltijd werden de avontu-
ren van de dag besproken, hier en 
daar natuurlijk wat aangedikt. Ui-
teraard zijn er tijdens het varen ook 
prachtige foto’s gemaakt. 

Volgend jaar
Voor volgend jaar staat er weer een 
wildwaterweek in de agenda, maar 
eerst gaan de wildwaterliefhebbers 
in de herfst nog een weekend rich-
ting Ardennen. Voorafgaand aan dit 
weekend is er de mogelijkheid om 
bij Michiel de Ruyter gedurende 10 
weken een cursus wildwatervaren 
te volgen. Geschikt voor iedereen 
vanaf 12 jaar die kan zwemmen. Ka-
no-ervaring is niet vereist. 
Mocht je het leuk vinden om hier 
aan deel te nemen: de cursus start 
zaterdag 22 augustus en duurt tot 
eind oktober. De instructie is op za-
terdagochtend van 9:15 tot 10:30 
uur en wordt gegeven door erva-
ren instructeurs. Meer informatie 
over de vereniging kunt u vinden 
op www.mdr.nu. U kunt zich op-
geven door een mail te sturen naar  
secretaris@mdr.nu of contact op te 
nemen met Adri Tijdeman tel: 0297 
560156.

Michiel de Ruyter 
bedwingt de Durance

Uithoorn - Op een prachtige loca-
tie, Het Kasteel als achtergrond, zeer 
mooi weer, en 200 Doubletten,werd 
er zaterdag gestreden om de eren 
plaatsen van de Keukenhof. 

Anno v de Wal van de Jeu v de Bou-
les club De But uit Uithoorn, en An-
dre de Jong van de Jeu de Boules 
club ‘Het wilgenhofje’ uit De Kwa-
kel vormden samen een Doublet. zij 
speelden een prachtig toernooi tot 

aan de vierde ronde maakten zij nog 
kans op een Top klassering binnen 
de eerste 15, 4+26. maar de vijfde 
en laatste ronde kon den ze door 
even geen goede voorbereiding,(te 
laat klaar van de vorige partij) het 
net niet redden zij verloren met 12-
13. Maar de eind uitslag mag er zijn 
4+25, een plaats binnen de eerste 
30, een mooie 29 plaats van de 200 
Doubletten. Ze kunnen terug kijken 
op een mooi toernooi.

Petanque Festijn Kasteel 
Keukenhof

Uithoorn - Op maandag 10 augus-
tus mochten de spelers van de he-
ren- en damesselectie van Hockey-
vereniging Qui Vive 4 nieuwe, prach-
tig bestickerde Volkswagen Up’s in 
ontvangst nemen. Dit gebeurde uit 
handen van Ronald Maas en Mar-
cel Verkleij van “Maas Autogroep” en 
onder toeziend oog van hockeyvoor-
zitter Rob Das. Maas Autogroep stelt 
al vele jaren auto’s ter beschikking 
aan de spelers van Dames 1 en He-
ren 1. Veel spelers studeren en wo-

nen in Amsterdam en zonder goede 
vervoersmogelijkheden is het lastig 
om aan drie trainingen en een wed-
strijd per week deel te nemen. Bo-
vendien worden er door de spelers 
ook vele trainingen aan de jeugd-
teams van Qui Vive gegeven. Met 
de auto’s van Maas Autogroep is 
die vervoerszorg op een riante wijze 
weggenomen. Spelers en staf van de 
teams zijn terecht blij en trots! Hope-
lijk zijn de prestaties van de teams dit 
seizoen net zo blinkend als de auto’s!

Maas Autogroep sponsor 
van Qui Vive hockey

Wilnis - Birgit Heijnemans uit Wil-
nis is zaterdag 8 augustus Neder-
lands kampioen tennis bij de meis-
jesdubbel tot 14 jaar geworden. 

Birgit (13) won met haar tennispart-
ner Jasmijn Gimbrère op het sport-
park van Tennisvereniging Victo-
ria in Rotterdam de bijna 1 uur en 
30 minuten durende finale in twee 
sets met 3-6 en 3-6 van hun te-
genstandsters Isabelle Haverlag en 
Margriet Timmermans die overigens 
een stuk hoger op de plaatsings-
lijst stonden. Dat geeft extra voldoe-
ning en is een prachtige prestatieIn 
de week van maandag 3 tot en met 
zaterdag 8 augustus werden in het 
kader van de Nationale Jeugd Kam-
pioenschappen (NJK) tennis tal van 
wedstrijden gespeeld. Dat gebeurde 
zowel in Rotterdam als op banen bij 
een tennisvereniging in Dordrecht. 
De wedstrijden enkel, dubbel en 
gemengd dubbel werden gespeeld 
in de leeftijdsklassen vanaf 12 jaar 
tot en met 18 jaar. Let wel: het gaat 
hier om toptennis tussen de beste 
jeugdtennissers van Nederland. Een 
plek op de erelijst van dit kampioen-
schap betekent daarom veel. Op de 
lijst van winnaars van de voorgaan-
de jaren van de NJK (www.knltb.nl) 
ziet men namen van spelers die veel 
bereikt hebben in het tennis. Birgit 
werd weliswaar kampioen met haar 
partner in de dubbel, bij het enkel-
spel kwam zij tot de derde ronde die 
zij overigens met goed tennis jam-
mer genoeg verloor in de tiebreak.
Birgit hoopt eind deze maand haar 
14e verjaardag te vieren en is het 
zoveelste talent in De Ronde Venen 
op topsportgebied dat van zich doet 
spreken. Birgit vult de lijst van suc-
cesvolle sporters nu op het gebied 
van (top)tennis aan. Zij tennist van 
kindsbeen aan en is een eerste klas 
talent dat zich uitermate goed ont-
wikkelt. Haar eerste toernooien da-
teren al van 2008 en intussen heeft 

zij al zo’n vijftig prijzen verzameld. 
Daarbij zal de nieuw gewonnen 
beker als toonbeeld van het eer-
ste door haar behaalde Nederlands 
kampioenschap in het damesdub-
bel niet misstaan.

Trots op het resultaat
Birgit: “Ik ben begonnen met tennis-
sen toen ik vijf jaar oud was bij een 
tennisvereniging in Mijdrecht. Toen 
merkte ik al dat ik heel veel plezier 
had in tennis. Later ben ik naar Hil-
versum gegaan om daar te trainen. 
Toen ik negen was ben ik bij BTA 
(Balance Tennis Academy) gaan 
trainen. Daar train ik nu bij Denny 
van den Berg. Vroeger had ik nooit 
gedacht dat ik zo ver zou komen. De 
laatste jaren ben ik ook al een paar 
keer naar het buitenland geweest. 
Daar doe je heel veel ervaringen 
op. Maar voorlopig ben ik heel trots 
en blij met dit resultaat. Dat smaakt 
naar meer.” Birgit Heijnemans kan 
het drukke tennisprogramma blijven 
bijhouden omdat zij op een school 
zit die daarvoor de ruimte biedt. Dat 
is het Leidscherijncollege in Utrecht. 
Een school voor (topsport) talent-
ontwikkeling waar zij voor het ko-
mende schooljaar in de derde klas 
VWO les krijgt. De school is aange-
sloten bij de Landelijke organisatie 
Onderwijs & Topsport. Verder dankt 
zij deze mogelijkheid aan haar ou-
ders die hun tennissende dochter 
geregeld met de auto naar tennis-
toernooien in het land een en weer 
rijden. Compliment, want dat moet 
je als gezin ook maar kunnen op-
brengen. Geen wonder dat ook 
haar ouders Henk en Janine, broer 
Alec en ander familieleden van Bir-
git trots op haar zijn met dit behaal-
de resultaat. Gelet op de prestaties 
die Birgit nu al levert op nationale 
en internationale (open) tennistoer-
nooien ziet er naar uit dat we de ko-
mende jaren wel vaker van haar zul-
len horen.

Birgit Heijnemans (li) met haar tennispartner Jasmijn Gimbrère

Birgit Heijnemans 
Nederlands kampioen 
tennis meisjesdubbel
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Al weer voor de 12e keer

Historisch Festival Vreeland

Regio - Voor de 12e keer organiseert stichting “De histo-
rie herleeft in de Vechtstreek” op 15 en 16 augustus a.s. 
weer het historisch festival Vreeland. Tijdens dit weekend 
wordt het festivalterrein aan de Kleizuwe omgebouwd tot 
een groot openluchtmuseum. Een record aantal eigena-
ren met allerlei oldtimer voer- en vaartuigen hebben zich 
aangemeld, dit maakt het historisch festival Vreeland een 
van de grootste in haar soort van Nederland.

H
et zal de organisatie nog fl inke zorgen geven om 
alle deelnemers een plekje te geven en om ook 
nog ruimte over te houden voor demonstraties. 
Want op het historisch festival Vreeland draait, be-

weegt, ploft, puft en werkt alles. Kortom, het bruist van de 
activiteiten en volop historisch vermaak voor jong en oud.
Dit jaar heeft het festival het thema; 70 jaar bevrijding in de 
Vechtstreek. Speciaal voor dit thema wordt er een oude le-
gertank aangevoerd en landen er op zaterdagmiddag een 
grote groep legerparachutisen op het festivalterrein. De pa-
rachutisten worden als helden van  toen binnen gehaald, 
waarna het bevrijdingsfeest kan beginnen.

O
p zaterdag is er weer een jongveekeuring, melk-
veehouders uit het Westelijk weidegebied en het 
Gooi brengen hun aller beste vee mee om dit 
door een deskundige jury te laten beoordelen.

Op zondag wordt er een echte wild-west show opgevoerd. 
Cowboy's. immigranten, gelukszoekers, revolverhelden en 
schurken komen in deze show voorbij.  Zwaar bewapen-
de bandieten brengen een postkoets tot stoppen en bero-
ven de inzittenden. Een tijd waarin het recht van de sterkste 
geldt. Kortom, een show die u niet mag missen.

Het festival bied nog meer: defi lés van alle deelnemende 
voertuigen, onderdelenmarkt, oldtimer tractoren, oldtimer 
fi etsen, oldtimer luxe- en vrachtauto’s, oldtimer legervoer-
tuigen, stoommachines, oldtimer brom- en motorfi etsen, 

oude gereedschappen, roofvogelshow, draaiorgel, miniker-
mis, boerenmarkt.

I
n de nagebouwde dorpsstraat wordt het leven van een 
oud -net bevrijd- vechtdorp nagebootst, een vijftigtal ou-
de ambachtslieden geven verschillende demonstraties 
van hoe ze hun beroep vroeger beoefende. Zo is er een 

ruimte gereserveerd voor een visboer, een winkel van Sin-
kel, een fotograaf, een smederij en een oude snoepwinkel. 

V
rijdagavond 14 augustus is het de eer aan de oude 
sleepboten om het festivalweekend te openen, om 
21:00 vertrekt, vanaf sluis 't Hemeltje,  de verlichte 
avondvaart over de Vecht door de oude kern van 

Vreeland. Bij de Van Leerbrug zal een havenkoor zeemans 
liederen te gehore brengen om het geheel aan te kleden.

O
p zaterdagmiddag omstreeks 15:30 uur vertrek-
ken de oude tractoren voor een rondrit door de 
Vechtstreek, de route is als volgt: Vreeland: Zuwe, 
Raadhuislaan, Bergseweg, Nederhorst den Berg; 

Overmeerseweg, Dammerweg, Gooilandseweg, Ankeveen: 
Hollans end, Stichts end, Herenweg Kortenhoef: De Kwakel, 
Kortenhoefsedijk, N201  

Dit festival brengt u terug naar grootmoederstijd!

Openingstijden:
zaterdag en zondag van 09:00 uur tot 17:00 uur

Toegangsprijzen:
volwassenen: 7,00 euro per persoon
Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding) gratis
Gratis parkeergelegenheid

Volledig programma & Informatie:
www.historie-herleeft.nl

VRIJDAG 14 AUGUSTUS:
21:00 uur vertrek oude sleepboten vanaf sluis t’Hemeltje
 richting Vreeland. 
 
ZATERDAG 15 AUGUSTUS:
09:00 uur Jongvee keuring 
11:00 uur O�  ciële opening met genodigden, veteranen, 
 burgemeester van gemeente Stichtse Vecht Dhr. M.
 Witteman. Onder begeleiding van een doedelzak orkest
11:15 uur Bevrijdingsfeest / parade met legervoertuigen
 door dorpsstraat
11:30 uur Maaidemonstratie en slootdemonstratie
12:00 uur Demonstratie dorsen
12:00 uur Defi lé oude bromfi etsen en oude fi etsen in de arena
13:00 uur Kannoniers beelden het kampleven uit omstreeks 1800
13:00 uur De oude sleepboten verzorgen een kleine rondvaart
 en bezichtigen oude sleepboten
13:00 uur Optreden Havenloos mannenkoor Ankeveen
13:30 uur Defi lé legervoertuigen door de arena
14:00 uur Optreden boerendansgroep Blokkerder dansgroep
14:00 uur Jongvee kampioenen lopen een ronde in de arena
14:15 uur Landing legerparachutisten
14:30 uur Onthaal parachutisten
14:30 uur Defi lé vrachtauto's door de arena, daarna vertrekt
 deze groep voor hun rondrit
15:00 uur Demonstratie Dorsen
15:00 uur De oude sleepboten verzorgen een kleine rondvaart
 en bezichtigen oude sleepboten
15:00 uur Optreden Havenloos mannenkoor Ankeveen
15:30 uur Vertrek eerste groep tractoren voor de rondrit
16:00 uur Optreden boerdendansgroep Blokkerder dansgroep
17:30 uur Vertrek bromfi etsen

De gehele dag doorlopende demonstratie 

ZONDAG 16 AUGUSTUS
11:15 uur Bevrijdingsfeest / parade met legervoertuigen
 door dorpsstraat
11:30 uur Maaidemonstratie en slootdemonstratie
11:30 uur Wild West Show “Helden van het Wilde Westen”
12:00 uur Defi lé bromfi etsen in de arena
12:00 uur Demonstratie dorsen
12:30 uur Roofvogelshow
13:00 uur Kannoniers beelden het kampleven uit omstreeks 1800
13:00 uur Optreden dameskoor Breukels Glorie
13:00 uur De oude sleepboten verzorgen een kleine rondvaart
  en bezichtigen oude sleepboten
13:30 uur Defi lé legervoertuigen door de arena
14:00 uur Optreden boerdendansgroep De Klepperman van Elleven
14:15 uur Roofvogelshow
14:30 uur Demonstratie dorsen
14:30 uur Wild West Show “Helden van het Wilde Westen”
14:30 uur Defi lé tractoren
15:00 uur De oude sleepboten verzorgen een kleine rondvaart
 en bezichtigen oude sleepboten
15:30 uur Optreden dameskoor Breukels Glorie
16:00 uur Optreden boerdendansgroep De Klepperman van Elleven
16:30 uur Sluiting
17:00 uur Einde festivalweekend

De gehele dag doorlopende demonstratie
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Uithoorn - Sinds het begin van 
2015 voeren Sportservice Haar-
lemmermeer en WMO Radar het 
jongerenwerk uit in Uithoorn. 
Omdat de jongerenwerkers het 
belangrijk vinden om te weten 
wat jongeren willen, organiseren 
zij nu een brainstormavond voor 
en met jongeren.
Tijdens deze avond kunnen jon-
geren aangeven wat ze missen 
in Uithoorn, welke ideeën zij zelf 
hebben, wat het jongerenwerk 
voor en met hen kan doen, wel-
ke informatie zij nodig hebben 
en hoe een website voor jonge-
ren uit Uithoorn eruit moet ko-
men te zien. 
 Jongeren met goede ideeën wor-
den door de jongerenwerkers on-
dersteund om deze zelf uit te voe-
ren. Dit gebeurt vanuit de Talent 
Academy. Daarnaast wil het jon-
gerenwerk graag een jongeren-
platform oprichten. Jongeren 
vanuit heel Uithoorn in de leef-
tijd 12 tm 23 jaar kunnen deel uit-
maken van dit platform. De jon-
geren denken mee, geven advies 
(onder andere aan het jongeren-

werk, maar ook aan bijvoorbeeld 
de politiek), verzamelen informa-
tie (voor andere jongeren), schrij-
ven blogs en maken vlogs over 
onderwerpen die jongeren aan-
spreken. Het streven is om ook 
een bijbehorende website en app 
te realiseren. De jongerenwerkers 
hopen dat er vanuit de brainstor-
mavond nieuwe ideeën voor de 
Talent Academy komen en dat er 
misschien wel jongeren zijn die 
interesse hebben in het oprichten 
van een jongerenplatform.
De Brainstorm avond is op 
woensdag 19 augustus van 
19.30-22.00 uur bij de Bovenboog 
aan de Johan de Wittlaan 83 in 
Uithoorn. Deze brainstorm is ge-
heeld vrijblijvend. Je zit dus ner-
gens aan vast als je eraan mee-
doet. Heb jij goede ideeën voor 
het jongerenwerk? Weet jij pre-
cies wat er nodig is? Wil jij je me-
ning laten horen? Vind jij ook dat 
er meer voor jongeren gedaan 
moet worden in Uithoorn? Kom 
dan vooral naar de brainstorma-
vond! Meer info? Mail naar: jon-
gerenwerkuithoorn@gmail.com

Brainstorm jongerenwerk 
en jongerenplatform

Uithoorn - Op zaterdag 12 septem-
ber zal De Morgenster zich presen-
teren aan het Uithoorns publiek tij-
dens de jaarlijkse streekmarkt. Voor 
het arbeidstrainingcentrum, waar 
jongeren met autisme vaardighe-
den opdoen om te kunnen partici-
peren binnen de maatschappij, een 
mooie gelegenheid om meer be-
kendheid te verwerven. De Morgen-
ster zal voornamelijk bakproducten 
gaan verkopen. Een pot vol brow-
nie of kruidkoek, lekkere zoetighe-
den voor een high tea, kletskoppen 
en ook de bekende appeltaartjes 
zullen niet ontbreken. Tevens heeft 
de Morgenster de opdracht gekre-
gen om de overige kraamverkopers 
te voorzien van een lekkere bak kof-
fie of thee en iets lekkers. Sommi-
ge cliënten kunnen veel leren door 
zich op een markt als deze te pre-
senteren, maar voor velen is het te 
onoverzichtelijk en prikkelrijk. Voor 
deze grote groep cliënten, waar-

voor veiligheid en voorspelbaarheid 
erg belangrijk is, hebben wij werk-
zaamheden die we op de Morgen-
ster doen. Het digitaliseren van vi-
deobanden, dia’s, video 8 of nega-
tieven is één van de werkzaamhe-
den waar wij goed in zijn. Het is dan 
ook zonde als u uw oude beeldma-
teriaal niet meer op de huidige me-
dia kunt bekijken. Heeft u nog dia’s, 
lp’s of ander beeldmateriaal in de 
kast liggen en wilt u de herinnerin-
gen niet verloren laten gaan. Breng 
ze gerust naar de Morgenster op de 
Visserlaan 6 in Uithoorn! Onze cli-
enten zullen deze met veel precisie 
en zorgvuldigheid voor u op dvd of 
cd zetten. En het is echt de moeite 
waard! Wilt u liever eerst informa-
tie? U kunt bellen of mailen: 0297-
521942 of morgenster@onstwee-
dethuis.nl
We zien u graag op de Morgenster 
of tijdens de streekmarkt op 12 sep-
tember!

De Morgenster bereid zich 
voor op de Streekmarkt

Uithoorn - Sinds kort kan de po-
litie Aalsmeer en Uithoorn ook ge-
volgd worden op Facebook. Er wor-
den informatieve berichten gepost 
over onder andere de vakantie-
service, waarvan inwoners gebruik 
kunnen maken, over het voorkomen 
van een woninginbraak, uitgelegd 
wordt wanneer wel en wanneer niet 
112 gebeld mag worden en gewaar-
schuwd wordt voor oplichting aan 
huis. Onlangs is een bericht gedeeld 
van de politie Amsterdam over de 

crimineel Ali Benhadi, die ontsnapt 
is en als vuurwapengevaarlijk be-
schouwd wordt. De politie Aalsmeer 
en Uithoorn wordt inmiddels al ge-
volgd door bijna 700 personen en 
natuurlijk mag iedere Facebook ge-
bruiker aansluiten. Let wel: Via de 
officiële Facebookpagina kan geen 
aangifte gedaan worden of een mel-
ding doorgegeven worden. Hiervoor 
dient het politiebureau bezocht te 
worden of neem telefonisch contact 
op via 0900-8844.

Politie Uithoorn op Facebook

Uithoorn - Politiehond Django, die 
in de nacht van zondag op maan-
dag zwaargewond raakte tijdens 
een arrestatie, kan misschien toch 
weer aan het werk. Dit maakte een 
woordvoerder van het ANP maan-
dagmiddag jl. bekend. De 6-jari-
ge politiehond raakte zondagnacht 
zwaar gewond bij de aanhouding 
van een verwarde agressieve man in 
Uithoorn Een verdachte man drong 
rond middernacht via het balkon de 
woning binnen van een bewoner 
aan de Straatsburgflat in Uithoorn. 
Deze bewoner was echter thuis en 
vluchtte via de voordeur zijn woning 
uit en belde de politie. De verwar-
de man bleef in de flat achter. On-
danks pogingen de verwarde man 
de flat uit te praten werkte hij niet 
mee. Met de sleutel van de bewo-
ner zijn politiemensen uiteindelijk 

de flat binnengegaan, maar de man 
bleef zich verzetten en was niet voor 
rede vatbaar. 

Gebroken balkonruit 
Een hondengeleider besloot hier-
op zijn diensthond in te zetten. De 
verwarde man liep dwars door een 
gebroken balkonruit en probeerde 
via het balkon van de buren aan de 
politie te ontkomen. Bij zijn poging 
de man vast te pakken door de ge-
broken ruit scheurde de politiehond 
Django al zijn pezen in zijn linker-
schouder. Vervolgens is pepperspray 
tegen de man gebruikt, maar ook dit 
had niet het gewenste effect. Uit-
eindelijk lukte het de politie de ver-
dachte enkele balkons verder aan te 
houden. Django is zondagnacht in 
een dierenkliniek geopereerd en zal 
bij zijn baasje thuis aansterken.

Politiehond zwaargewond bij 
aanhouding agressieve man

Regio - Het is alweer enige weken 
geleden dat de zomerdrtive van de 
BVM afgesloten is. Het waren druk-
bezochte en heel gezellige avon-
den. Het nieuwe seizoen gaat voor 
Bridgevereniging Mijdrecht (BVM) 
binnenkort van start. Op de eer-
ste maandagavond in september (7 
september) en de eerste donder-
dagmiddag in september (3 sep-
tember) wordt er na de zomerpau-
ze en de zomerdrive weer in clubver-
band gebridged. Op maandagavond 
in vier lijnen en op donderdagmid-
dag in drie lijnen. Ook is het moge-
lijk om in competitieverband te spe-
len. Er wordt gespeeld de lokatie van 
Het Veenweidebad aan de Ontspan-
ningsweg 1. in Mijdrecht. Het Veen-

weidebad is goed bereikbaar en er is 
voldoende parkeergelegenheid. De 
leden zijn welkom op maandag van-
af 19:15uur en op donderdag vanaf 
13:15uur. De eerste van zes speel-
rondes vangt aan om 19:45 uur resp. 
13:45uur. Nieuwe leden zijn welkom 
voor beide dagen. U kunt zich aan-
melden door het inschrijfformulier 
van de website te gebruiken en te 
zenden aan de secretaris Ineke Hol-
laardt (adres op website). Voor in-
lichtingen kunt u haar ook bellen op 
0297-282680. Het zal weer een avon-
tuurlijk seizoen worden door de pro-
moties en degradaties in de diver-
se lijnen na elke serie speeldagen. 
U bent van harte uitgenodigd om als 
lid mee te spelen.

Nieuw seizoen bridgevereniging 
Mijdrecht van start

Uithoorn - Donderdag 6 augus-
tus heeft UWTC lid John Tromp zijn 
2e overwinning van het seizoen be-
haald in een lastige wedstrijd in 
Brakel. Er waaide een stevige wind 
en het was ruim 30 graden. Er ston-
den 2 UWTC-ers aan het vertrek bij 
de veteranen 60+ wedstrijd, Zan-
tingh en Tromp. Al snel reden 12 
renners weg uit het peloton. In deze 
kopgroep o.a van Bavel, Hus, Pauw, 
de Kinkelder, Zantingh en Tromp. 
Zij dubbelde het peloton halverwe-
ge de wedstrijd. Met nog 5 ronde 
te gaan, lukte het 4 renners te ont-
snappen uit de kopgroep. Dit wa-
ren, Kosters, Pauw, de Kinkelder 
en Tromp. In de laatste ronde reed 
John Tromp uit Kudelstaart nog weg 
bij deze vier en kwam solo aan de 

finish. Benno Pauw werd 2e en de 
Kinkelder werd 3e. De sprint van 
de tweede kopgroep werd gewon-
nen door van Bavel. Guus Zantingh 
werd keurig 7e. 

Jan van Schoot 
Zondag 9 augustus waren Sven Nij-
huis en Bart de Veer (en vaders) sa-
men naar Oldenzaal gegaan. De 
nieuwelingen en junioren starten 2 
minuten na elkaar. Bij beide groe-
pen tussen de 35-40 renners aan de 
start. De snelheid was hoog in de 
wedstrijd, want Bart had na afloop 
een gemiddelde van ruim 44 km/u 
op de teller. Beide UWTC jongens 
deden het goed en konden goed 
volgen in hun peloton. Voor Bart 
een 11e plaats en Sven werd 20e

Winst voor UWTC renner 
John Tromp

Uithoorn - Op zondag 9 augustus 
rond half zes in de middag is brand 
ontstaan in een bootje dat vaarde 
op de Amstel. In de boot zaten een 
70 jarige man uit Amsterdam en een 
61 jarige vrouw uit Arnhem. Ze kre-
gen motorpech. Toen geprobeerd 
werd de motor weer aan te laten 
slaan, sloegen plots vlammen uit de 

zekeringkast. Een van de twee liep 
lichte verbrandingen op aan een oor 
en het haar. Om te blussen is in het 
water gesprongen. De brandweer 
heeft de motor van de boot onder-
zocht. De ambulance is ter plaat-
se geweest, maar de medewerkers 
hoefden niet in actie te komen.

Extra controles bij zwemsteiger
Uithoorn - Het zonnige weer de af-
gelopen dagen brengt veel zwem-
mers naar de Amstel. 

Bij de boodschappensteiger nabij 
het Marktplein komen veel jongeren 
samen die hier verkoeling zoeken. 

Helaas blijft het niet bij zwemmen, 
maar wordt ook rotzooi gemaakt bij 
de boten en zijn afgelopen weekend 
planten uit de bloembakken getrok-
ken. De politie gaat de jongeren ma-
nen zich beter te gedragen. Er gaan 
extra controles gehouden worden.

Drie boetes voor inwoner
Uithoorn - Op dinsdag 4 augustus 
om half drie in de nacht kreeg de 
politie een melding van een chauf-
feur dat een passagier de bus niet 
uit wilde. De man bleek duidelijk 
onder invloed van alcohol te verke-
ren. De 47 jarige Uithoornaar is door 
agenten uit de bus gehaald en werd 
heen gezonden. De inwoner was 
het hier niet helemaal mee eens en 
begon te schreeuwen. Er is proces-

verbaal opgemaakt wegens versto-
ren van de openbare orde en het 
verkeren onder invloed van alcohol. 
En de 47 jarige heeft nog een der-
de boete gekregen. Hij ging voor de 
ogen van de agenten tegen straat-
meubilair staan plassen. De man is 
toen meegenomen naar het bureau. 
Na enige tijd is hij heen gezonden. 
De man heeft zijn excuses aange-
boden.

Fietser rolt talud af
Uithoorn - Op woensdag 5 augus-
tus heeft op de Noorddammerweg 
een eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den. Een 44 jarige fietser uit Amstel-
veen reed richting de Randweg. Bij 
het afdalende fietspad verloor hij de 

controle over zijn fiets en sloeg over 
de kop. Vervolgens rolde hij 1 à 2 
meter het talud af. De Amstelvener 
liep een bloedneus op en klaagde 
over pijn in zijn rug. Hij is per ambu-
lance naar het ziekenhuis vervoerd.

Naar ziekenhuis na val in huis
De Kwakel - Op donderdag 6 au-
gustus om half acht in de avond 
kwam er een melding binnen bij de 
hulpdiensten dat in de Seringen-
laan een vrouw in haar woning op 
de grond lag. 
De melding kwam van een buur-
vrouw. Omdat zij geen sleutel had, 

heeft de brandweer de voordeur er 
uit gehaald. De 88 jarige bewoon-
ster was bij kennis. Ze is door me-
dewerkers van de ambulance ter 
plaatse nagekeken. Vanwege haar 
hoge leeftijd is besloten haar voor 
de zekerheid toch even te laten on-
derzoeken in het ziekenhuis. 

Invalide-auto rijdt tegen boom
Uithoorn - Op zaterdag 8 augustus 
rond half twaalf in de ochtend is een 
invalide-auto tegen een boom gere-
den op de Zijdelweg. De 47 jarige be-
stuurder uit Uithoorn was de macht 
over het stuur kwijt geraakt. De ver-
keersdienst constateerde dat het 
voertuig veel defecten had. Zo werd 
een breuk in het stuurhuis gezien 

en de remmen achter werkten niet 
goed. Het voertuig is afgesleept voor 
een uitgebreidere keuring. De passa-
gier, een 49 jarige vrouw uit Uithoorn, 
was door de klap met haar hoofd te-
gen het voorruit gekomen. Zij is met 
letsel aan haar hoofd en nek naar het 
ziekenhuis vervoerd. De bestuurder 
is door agenten thuis gebracht. 

Aanhouding na teveel alcohol
Uithoorn - Op vrijdag 7 augustus 
om kwart voor twaalf in de avond 
heeft de politie een 33 jarige man 
uit Uithoorn aangehouden wegens 
vernieling en rijden onder invloed 
van alcohol. 
De man had van een woning aan 
de Thamerweg twee raampjes van 
de voordeur ingeslagen. Hier was 

melding van gemaakt bij de politie. 
Toen agenten arriveerden, reed de 
man net weg. Hij is tot stoppen ge-
maand en moest blazen. In het po-
litiebureau stokte het ademanaly-
se-apparaat bij 755 Ugl. Het rijbe-
wijs van de Uithoornaar is ingeno-
men en hij moet zich gaan verant-
woorden bij justitie. 

Brand in bootje

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP

Voor baby’tjes in Afrika betekent een 
waterhoofd vaak een doodvonnis ...

Draag bij aan een eerlijke start voor 
ieder kind! Geef via child-help.nl

In Afrika komt een waterhoofd of een open 
ruggetje bij baby’s vaker voor dan in het 
Westen. Helaas zijn er in arme landen geen 
mensen en middelen om deze kinderen 
met waterhoofd en open ruggetje te helpen.  
Uw steun en een operatie redden levens. 
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