A
JA

R PAKT

JE AL 129
IE

!

129
SINDS 1

888

DE

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

16 AUGUSTUS 2017
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Weer onvergetelijk gezellig

Zomeractiviteiten in
Zijdelwaard - Europarei

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

KORT NIEUWS:

Aanrijding
Mijdrecht – Maandagmiddag is een vrouw gewond geraakt bij een ongeval bij het
Shell tankstation aan de N201
in Mijdrecht. Een automobilist
had getankt en wilde weer keren om richting Mijdrecht te
rijden. Hierbij zag hij echter
een auto die op de N201 reed,
over het hoofd. De bestuursters van deze auto raakte
hierbij ernstig gewond aan het
hoofd en is met spoed naar
een ziekenhuis overgebracht.

Vuilverbranding
Vinkeveen - De Vinkeveense brandweer kreeg maandagavond een telefoontje: “ woningbrand in Vinkeveen”. Aangekomen op plaats des onheils
bleek het echter niet om een
woningbrand te gaan, maar om
vuilverbranding in de tuin. Dat
zorgde voor grote rookwolken
om de woning. De brandweer
heeft het vuur geblust. De politie heeft de bewoner een boete
van 280 euro gegeven voor de
illegale afvalverbranding.

ADVERTEREN?
IN DE

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

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

m

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Uithoorn - Deze week is al weer
de laatste van de vier weken waarin Zijdelwaard en Europarei activiteiten voor kinderen en ouderen organiseerden.
De afgelopen en komende week
stonden en staan de Bingo, ‘Bewegen met ouderen’ en de ‘Spelenkermis’ op de rol. In de derde week
van de zomeractiviteiten konden de
kinderen op dinsdag lekker dansen. Vooral de jongste groep (3-6

jaar) was in grote getale aanwezig.
Ze vonden het heerlijk om rond te
springen en te huppelen op de maat
van de muziek. Bij de oudere kinderen (7-12 jaar) ging het er serieuzer
aan toe. Daar werd veel meer aandacht geschonken aan het voorbeeld
van Milou. Toch overheerste ook hier
het plezier.

de toenmalige passage van het Molenhof. Ik had daar wel oren naar
en daar zijn we dus begonnen. Intussen hadden we ook woonruimte gevonden aan de Roerdomp,”
kan Hans zich nog goed herinneren.
“In het Molenhof hebben we tot het
jaar 2000 gezeten en zijn toen verkast naar de huidige winkel in De
Lindeboom waar we nu nog steeds
zijn gevestigd. Vanwege de verbouwing zijn we tijdelijk wat kleiner behuisd dan normaal, maar dat
komt straks weer op zijn pootjes terecht als de nieuwbouw eind dit jaar
goeddeels klaar is in dit stuk,” vertelt Hans. Ook privé werd nogal eens
verhuisd. In de jaren negentig naar
de Beltmolen en nu woont het echtpaar alweer 17 jaar aan de Joh. van
Lochemstraat. Het werkzame leven
van Chelly heeft zich grotendeels
afgespeeld in het winkelbestaan.
Dit jaar alweer 49 jaar, terwijl ook
Hans daar eigenlijk niet voor onder
doet. “Volgend jaar weer een feestje, want dan ben ik van meet af aan
50 jaar werkzaam in de winkel,” laat
Chelly vrolijk weten. “Ongeveer 26
jaar geleden zijn we met onze huidige winkel onderdeel geworden van
de Primera formule. Daar hebben
we tot nu toe veel baat bij gehad,”

aldus Chelly die bijna elke dag samen met Hans met veel plezier haar
werk in de winkel doet. “We hoeven
er niet altijd te zijn want we hebben
een fantastisch team van medewerkers met onder meer Donné, aan
we de zaak rustig kunnen overlaten. Maar ook Mike en Mariska verstaan hun vak en zijn erg klantvriendelijk.” Hans en Chelly hebben ondanks hun drukke leven als ’winkelier’ ook nog tijd voor liefhebberijen.
Hans schildert niet onverdienstelijk in zijn eigen huisatelier en Chelly geniet al jaren bekendheid als accordeonist bij accordeonvereniging
Con Amore in Vinkeveen. Het gouden bruiloftsfeestje werd zondag 6
augustus in kleine kring met de familie gevierd bij restaurant Jettiez in
Mijdrecht waar tot verrassing van
Chelly drie accordeonisten uit haar
groepje de feestvreugde met muzikale bijdragen kwamen opluisteren.
Bruidspaar, ook de redactie van deze krant feliciteert u met het behalen van deze mijlpaal in uw leven.
Gelet op de leeftijd en de activiteiten die u samen nog ontplooit, zal
er ongetwijfeld nog wel meer in het
vat van de levensvreugde zitten mits
de gezondheid u de komende jaren
welgezind is. Samen doorgaan dus!

Elders in deze krant vindt u een
fotoverslag van de afgelopen week.

Martje van der Meijden
100 jaar jong
Mijdrecht - Maandag 14 augustus vierde Martje van der Meijden
in Mijdrecht haar 100ste verjaardag. De recreatiezaal van woonzorgcentrum De Kom was voor die gelegenheid omgetoverd in een gezellige ontvangstruimte voor kinderen en
verdere genodigden. Het was even
zoeken naar de eeuweling want die
deed qua uiterlijk in leeftijd gezien
niet onder voor de vaak veel jongere
aanwezigen. Maar ook de helderheid
van geest in gesprek en doen en laten geven aanleiding in het uitspreken van de wens dat iedereen zo wel
honderd zou willen worden… “Ze is
nog zo jong van geest, daar kunnen
velen van ons niet tegenop. Van alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen weet ze feilloos de
verjaardag, de datum en de naam.
Als er iemand ziek is of wat mankeert stuurt ze een leuke kaart of
pakt de telefoon voor een opbeurend
of gezellig praatje,. En eigenlijk heeft
zo nooit iets ernstigs onder de leden
gehad, een paracetamolletje daargelaten en ja wat ouderdomskwaaltjes
die we allemaal krijgen als je ouder
wordt,” zo laat een schoonzus weten die zegt 25 jaar jonger te zijn dan
haar lieve en attente schoonmoeder.

Dat is inderdaad nogal wat gezien de
negen kinderen die Martje heeft gekregen - zes jongens en drie meisjes, wat inmiddels 23 kleinkinderen
en 34 achterkleinkinderen tot gevolg
heeft gehad! Die laatste waren er op
een enkeling allemaal niet. “Daar
wordt de komende weken een apart
feestje voor georganiseerd, anders
zou je hier met de aanhang honderd mensen binnen hebben,” merkt
de oudste zoon Harry op. “De familie woont verspreid over het land dus
dat wordt nog een hele klus waar we
dat dat gaan doen.” Wethouder en
locoburgemeester David Moolenburgh, die de vakantievierende burgemeester Divendal verving, kwam
mevrouw Van der Meijden mede namens de gemeente persoonlijk zijn
felicitaties overbrengen en onderhield zich geruime tijd met de jubilerende jarige (zie foto). Die genoot al
met al duidelijk van alle aandacht en
zoveel mensen om haar heen. “Koning Willem Alexander heeft via zijn
Kabinet ook een felicitatie aan moeder gestuurd, vergezeld van een
heerlijke slagroomtaart. De room is
er door Koningin Máxima persoonlijk
opgespoten,” laat een van de zoons
lachend weten.

Zelfstandig tot 94 jaar
Martje Boersma, zoals zij van oorsprong heet, werd 100 jaar geleden
geboren in het Friese Drachten. Haar
ouders verhuisden nogal eens en
zo kwam zij onder andere in Klaaswaal en Dubbeldam bij Dordrecht
te wonen. Daar leerde zij haar man
Arie van der Meijden kennen waarmee zij in 1942 trouwde waarna zij
zich in Den Haag gingen vestigen.
Het was hem helaas niet gegeven
om zijn vrouw in het kielzog van haar
lange leven te volgen want hij overleed in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Omdat twee dochters in
Mijdrecht woonden vonden die het
een goed idee als hun moeder er ook
kwam wonen. Dat gebeurde in 1991.
Tot zes jaar geleden woonde zij zelfstandig aan de Stadhouderlaan in
Mijdrecht en vervolgens tot nu toe
in De Kom.
De redactie van deze krant heeft ook
haar felicitatie overgebracht aan de
jarige en haar familie en spreekt de
wens uit dat Martje nog lange tijd in
hun midden mag zijn. Zoals zij zich
nu op deze leeftijd lichamelijk en
geestelijk voordoet is dat geen loze
kreet. Volhouden zo en oant sjen!...

Hans en Chelly de Jong
50 jaar getrouwd

Mijdrecht - Voor talrijke inwoners
van Mijdrecht zijn het geen onbekenden: Hans en Chelly de Jong
die bijna dagelijks bij de Primera in
winkelcentrum De Lindeboom achter de toonbank staan. Ze waren op
4 augustus 50 jaar getrouwd: een
samenzijn met een gouden randje dus. De redactie van deze krant
krijgt de gegevens (soms) door van
de familie omdat de gemeente dit
blije gebeuren niet aan de pers laat
weten, wat pas vanaf 60-jarige huwelijken het geval is. Ook de burgemeester komt niet op bezoek omdat hij er dan dagwerk aan zou hebben... Echtparen die in een jaar een
gouden bruiloft vieren worden echter door de gemeente op een bepaalde tijd op het gemeentehuis
gezamenlijk ontvangen voor een
gezellige bijeenkomst en een vie-

ring met een hapje en een drankje.
Ze worden dus niet vergeten. Wat
niet wegneemt dat Hans en Chelly best afzonderlijk in het zonnetje gezet mogen worden. Hans de
Jong werd op 24 april 1944 geboren
in Diemen, Chelly Wiebes op 16 februari 1948 in Amsterdam. Na een
paar jaar verkering trouwen ze voor
de burgerlijke stand in de hoofdstad
op 4 augustus 1967. Uit het huwelijk werden twee jongens geboren:
Edwin en Roy. Saillant detail: Edwin
runt de Primerawinkel in het winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn.
Hans en Chelly hebben elkaar ontmoet bij een vriendin van Chelly in
Amsterdam waarmee ze op school
zat. Met de broer daarvan was Hans
bevriend. Hans woonde in Diemen
en ging op de fiets naar school in
het centrum van Amsterdam. Hij

had toen nog nooit van Mijdrecht
gehoord totdat hij er met zijn gezin
ging wonen. Chelly en Hans hebben
hun hele leven gewerkt in een winkel. Vlak na hun trouwen was dat al
het geval, te beginnen in de Schalkburgerstraat in de zaak met rookwaren van de vader van Hans. Daar
stond Chelly in 1968 al in de winkel.
In 1969 hebben ze samen de winkel
overgenomen.
49 Jaar in de winkel
“Na die winkel hebben we er ook
nog een in Apeldoorn gehad en
kwamen via een tip van mijn zwager
die bij Blokker in Mijdrecht werkte, uiteindelijk ook in die plaats terecht. Hij vertelde mij dat daar behoefte was aan een speciaalzaak in
voornamelijk rookwaren. De winkelruimte was in 1984 beschikbaar in
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
OPLAGE: 15.800
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
OPLAGE: 14.900
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: Nel van der Pol
Correspondent: André Veenstra

Adrienne speelt alt saxofoon
en is 50 jaar

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Gezellige middag voor
senioren in de Scheg
Uithoorn - Op donderdag 17 augustus van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Videt tijdens haar zomeractiviteiten een gezellige activiteit
voor ouderen. Het eerste uur bestaat uit een beweegactiviteit en
wordt begeleidt door fysiotherapiepraktijk Motion. Dit uur zal bestaan
uit een korte presentatie en aansluitend oefeningen om eraan bij te
dragen dat u langer veilig en zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
Tijdens het tweede uur worden er

gezellige (bord)spelletjes gespeeld
onder het genot van een kopje koffie of thee. Bent u 50 jaar of ouder
en heeft u zin in een gezellige middag met beweegmogelijkheden en
spelletjes? Geef u dan op bij Fenke
van Rossum door te bellen naar 0618632574 of een mailtje te sturen
naar fenke@videt-uithoorn.nl. Kosten voor deze activiteit zijn 1 euro. Locatie: Sporthal de Scheg, Arthur van Schendellaan 100A in Uithoorn.

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Koor United gaat na de zomer
weer van start
Regio - Heeft u zin in zingen in een
fijn, gezellig koor ? Kom dan eens kijken, luisteren of meedoen met ons.
Maandag 4 september is de eerste
koorrepetitie na de zomervakantie.
Het koor repeteert elke maandagavond (uitgezonderd schoolvakan-

KnA

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

ties) in kerkgebouw de Schutse , de
Merodelaan in Uithoorn. De repetities zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom, vooral tenoren
en bassen! Ben je geïnteresseerd,
kijk dan ook eens op onze website:
www.koor-united.nl

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e 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 worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Middelbare
Muziek
Meester

Adios vakantie kilo’s!
Mijdrecht - Helemaal klaar met de
overtollige kilo’s? De eerste lessen
‘afvallen in groepsverband’, waarin
plaats is voor maximaal 12 personen,
beginnen op 20 september 2017. De
groep van 19.00 tot 20.30 uur zit vol.
In de 2e groep die om 20.30 uur begint zijn nog enkele plekjes beschikbaar. Wie individueel of met z’n tweeen wilt afvallen kan al eerder starten.
Slimness is aangesloten bij de BGN
(Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Dit houdt in
dat de kosten van het consult door
meerdere zorgverzekeraars vergoedt
worden in de aanvullende pakketten.
In korte tijd succesvol afvallen
Met de Slimness-methode vielen sommige cliënten in tien weken
tijd wel 15 kilo af. En dat zonder al
te veel moeite en geen hongergevoel te hebben! Wie zich daarvan wil
overtuigen kan voorbeelden in de
vorm van foto’s ‘voor en na het afvallen’ van cliënten zien op de website. Overigens gebeurt dat niet automatisch. Wie momenteel bij Slimness in consult is wordt netjes gevraagd of men daar bezwaar tegen
heeft. Wil je liever niet, dan worden

er geen foto’s gemaakt en getoond.
Slimness gebruikt voeding en levensmiddelen die men overal bij de
supermarkt kan kopen en schrijft
daarmee haar eigen recepten. Geen
diëten en dure preparaten of bijzonder middelen om af te vallen. Integendeel, juist heel laagdrempelig.
Haar cliënten roemen haar om de
eenvoudige methodiek en begrijpelijke manier waarmee je kunt afvallen, maar vooral ook om de uitstekende begeleiding waarin zij ‘stringente regels’ hanteert in het belang van haar cliënten. De open dag
vindt plaats op zaterdag 16 september 2017 tussen 09.00 en 14.00 uur.
Op deze dag kan iedereen binnenlopen voor vragen, gratis weegmoment of opgeven voor de cursus in
groepsverband. Veel informatie over
de werkwijze om af te vallen, gezonde voeding en bewegen vind je natuurlijk ook op de website www.slimness.nl. Tevens is er een contactformulier. Wil je liever een persoonlijk
contact en een afspraak maken? Bel
Slimness op 0297-765027 of stuur
een e-mail: info@slimness.nl. Slimness is gevestigd op de Bozenhoven
19a te Mijdrecht.

Het KnA orkest start aankomende september weer een
nieuwe groep Middelbare Muzikale Meesters. Te vaak wordt
er gezegd als het orkest ergens speelt: “jammer dat ik
nooit een instrument heb leren
spelen”. Terwijl een instrument
leren bespelen op middelbare
leeftijd (30+, 40+, 50+ en 60+)
juist heel goed te doen is. Vorig
jaar hebben een aantal mensen zich voor het Middelbare
Muzikale Meesters project opgegeven en een jaar later vragen we ze naar hun ervaringen.
Dit keer vragen we Adrienne Bulle
naar haar ervaringen. Adrienne is
vorig jaar alt saxofoon gaan spelen op 50 jarige leeftijd.
Waarom ben je op latere leeftijd
begonnen met het bespelen van
een muziekinstrument?
Ik heb altijd een instrument willen
leren bespelen maar dat kwam er
nooit van. Door mee te doen aan
dit project kon ik eindelijk doen
wat ik altijd wilde doen. En je kon
na een half jaar meespelen in een
orkest en dat leek mij erg leuk. Ik
heb gekozen voor de saxofoon
omdat ik dat echt een heel stoer
en gaaf instrument vind.
Wat vond je lastig toen je begon?
Het leek me heel lastig om noten
te leren lezen. Het is lang geleden
dat ik dat ooit heb geleerd maar
dat viel reuze mee. Het bespelen van de saxofoon was voor mij
helemaal nieuw en dat het lukte
om meteen iets te kunnen spelen
vond ik fantastisch.
Kost het veel van je tijd? Wat vind
je makkelijker dan verwacht?
Het is de bedoeling dat je zo vaak
al mogelijk en het liefst elke dag
even oefent maar helaas lukt dat
niet altijd. Maar als je regelmatig
oefent, merk je dat je vooruitgang
boekt en dat is zeer prettig om te
ervaren. Ik verbaasde mezelf dat
je sneller leert spelen dan je ooit
had kunnen bedenken.
Hoe bevallen de lessen? En speel je
mee in het leerlingenorkest? Zo ja
hoe bevalt dat?
De lessen zijn leuk en je leert er
natuurlijk veel van. Ik speel mee

met het leerlingenorkest en dat
bevalt me goed. Vooral de diversiteit aan spelers, jong en oud door
elkaar heen, is een mooie mix. Het
samen spelen en merken dat het
steeds beter gaat klinken, motiveert mij enorm.
Heeft het spelen in het orkest een
duidelijke meerwaarde voor je?
Het spelen in het orkest heeft zeker meerwaarde, je leert te luisteren naar elkaar en samen te spelen.
Voel je je prettig in de vereniging?
Wat is de meerwaarde van het lidmaatschap van KnA?
Er is een prettige sfeer in de vereniging en je leert langzaamaan
ook de mensen kennen. We zijn
met een hele groep mensen in de
Middelbare Muziek Meesters, dus
dat schept ook een band.
Wat vindt je van de begeleiding van
KnA?
Vanuit de KnA word je goed begeleid en als je vragen hebt, worden deze op een prettige manier
beantwoord.
Ga je door met de muzieklessen?
Ja zeker
Wat zou je willen zeggen tegen
mensen die twijfelen over het nemen van muzieklessen?
Ga het gewoon doen en dan merk
je vanzelf of het wat voor je is. Het
fijne van dit project is dat het een
half jaar is. Daarna heb je een heel
goed beeld of het wat voor je is.
“Heb je altijd al een instrument
willen spelen of lijkt het je leuk
om een nieuwe uitdaging aan te
gaan, kom bij KnA kijken of onze vereniging ook iets voor jou is!”
Heb je ook interesse in de Middelbare Muziek Meesters? Geef je
dan op voor de informatieavond
van het Middelbare Muzikale
Meesters Project op maandag 4
september. Je krijgt er alle informatie en je kunt kijken en proberen welk instrument je wilt gaan
leren bespelen. Je kunt kiezen uit
onder andere klarinet, saxofoon,
dwarsfluit, hoorn, trompet, slagwerk, trombone, tuba, hobo of fagot. Voor meer informatie stuur je
een email naar kna.secretariaat@
gmail.com

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Open inloop: In de maand augustus is de Bilderdijkhof alle werkdagen gewoon open van
9.00 - 17.00 uur. U bent altijd welkom om een kopje koffie of thee
te komen drinken. Een spelletje
biljart spelen kan natuurlijk ook
(m.u.v. de maandagochtend en
de donderdagmiddag)
Bingo: Op vrijdag 25 augustus organiseren onze vrijwilligers weer een gezellige bingo.
De zaal is om 13.30 uur open en
om 14.00 uur gaan we beginnen. Er zijn weer mooie prijsjes
te winnen! De entree bedraagt
2,50 euro. U krijgt dan één bingo kaartje en een kopje koffie of
thee met wat lekkers erbij. Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij de
beheerder.
Pedicure: Naast onze vaste pedicure Arnold op de donderdag
kunt u sinds kort ook op woensdagochtend een afspraak maken met onze nieuwe pedicure
Laura. Ook voor manicure kunt
u bij haar terecht. Graag vooraf een afspraak met haar maken. Haar tel.nr. is: 0297-525773
of 06-47659667.

Kapster: Op vrijdagmiddag
wordt ons ‘salonteam’ - naast
de vertrouwde kapster Franciska op de maandag - versterkt
door kapster Maryam. Ook hier
geldt: graag vooraf een afspraak
met haar maken op tel.nr. 0297546684 of 06-44147090.
Schilderen: Op 25 september
starten we weer met schilderlessen van Ria Bruine-De Bruin.
Op maandagmiddag van 15.00 17.00 uur worden deze lessen gegeven in de pianozaal van de Bilderdijkhof. U koopt een strippenkaart voor 10 lessen. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden kan via de beheerder
van het wijkcentrum.
De cursussen: Stoelyoga, meer
bewegen voor ouderen, volksdansen en stoelhonkbal gaan
weer van start in de 1e week van
september. Inschrijven kan nog!
Vita restaurant: In de zomerperiode gaan we gewoon door met
het verstrekken van een warme
maaltijd, verzorgd door cateringbedrijf ’t Oventje, op de maandag,
woensdag en vrijdag om 12.00
uur. Een maaltijd kost 6,- euro.

EHBO is altijd handig
Regio - Altijd al eens EHBO willen
leren? Bij EHBO vereniging Camillus wordt na de zomer een basiscursus gegeven. Er kan altijd en overal wat gebeuren. Leer je wat je kunt
doen als iemand plots onwel wordt
en omvalt, of tijdens het klussen van
een ladder op zijn hoofd valt, je kind
bijna stikt in een snoepje, een fietser is geschept door een auto en
zijn been ligt raar. Je leert ook wat
je juist niet moet doen, want dat is
minstens zo belangrijk! 112 bellen
is zo gebeurd, maar het wachten
duurt voor het gevoel best lang…
Dan is het prettig als je weet wat
je kunt doen. Op maandag 25 september gaat de basiscursus EHBO
van start. Inclusief reanimatie, AEDbediening en kinder-ehbo. Het zijn
12 lessen van 20.00 - 22.00 uur op
maandagavond in Het Buurtnest.
De cursus wordt afgesloten met

een examen. De kosten bedragen
190,- euro. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding van
het cursusgeld! Bel voor informatie
naar Chris (06-11155899) of Aernoud (06-44712585). Website: http://
ehbo-camillus.nl

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Nissan Nieuwendijk
trakteert op een etentje

18 en 19 augustus: Theo Eyeweardagen Sijbrants & van Olst Uithoorn

Een Theo op de neus, wie
durft?
Uithoorn - Bij Sijbrants & van Olst
Optiek vind je een zeer brede collectie brillen. Van exclusief tot betaalbaar en van sportief tot chic.
Voor de kleine beurs is er een
hoogwaardig huismerk, dat al een
complete bril levert vanaf 169 euro. De oogzorg is bij Sijbrants & Van
Olst uitmuntend. Handig is de Oogzorg Servicepas: voor 50 euro per
jaar krijg je een uitgebreid oogonderzoek, een automatische oproep
en aantrekkelijke kortingen.
Eigenzinnige Belg
Sijbrants & van Olst onderscheiden
zich al ruim 25 jaar met bijzondere merken. Merken die echt anders
zijn dan andere. Vernieuwend, artistiek, exclusief en soms zelfs gedurfd. Theo Eyewear uit België is
zo’n merk. De eigenzinnige Belg
komt met monturen met een verhaal, ontwerpen waar niet iedereen
zich aan durft te wagen. Zo is de
Theo Eyewitness-collectie een uitgesproken buitenbeentje. De doordachte asymmetrische monturen
zijn bedoeld voor mensen met oog
voor detail en gevoel voor humor.
De collectie Luna Piena, ofwel volle maan, is uitgegroeid tot een ware klassieker. Het montuur is speciaal voor mensen die niet kun-

nen wennen aan multifocale glazen. Een ultrafijne lijn die over de
neusbrug loopt, verdeelt de glazen
in twee helften, met een ver- en een
leesdeel. Heel geschikt voor architecten, muzikanten en tandartsen,
die steeds moeten switchen tussen ver en dichtbij. De Sijbrants &
van Olst-winkel in Uithoorn is op
18 en 19 augustus in Belgische sferen gehuld voor de speciale Theodagen. Een hapje en een drankje horen daar natuurlijk bij. De hele
Theo-collectie is dan te bewonderen, want zo’n kunstzinnig montuur,
dat moet je in levende lijve kunnen zien, voelen en uitproberen. De
Theo-adviseur komt speciaal over
uit Antwerpen om je alles te vertellen over het merk en de monturen.
Bovendien kan hij je adviseren over
de perfecte Theo-bril voor jouw gezicht. Oók plezant: koop je op één
van deze twee dagen een Theomontuur met glazen, dan krijg je
10% korting. Theo-dagen bij Sijbrants & Van Olst in Uithoorn, vrijdag 18 augustus van 15.00 tot 20.00
uur, zaterdag 19 augustus van 10.00
tot 17.00 uur. Sijbrants & van Olst
Optiek, Dorpsstraat 32, Uithoorn |
telefoon 0297 540777, Sluisplein 1,
Ouderkerk a/d Amstel | telefoon
020 4966082 Facebook

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Het geluid van een zwoele zomeravond
Evenals barbecue luchtjes hoort
het ‘srie!-srie!’ van overscherende gierzwaluwen een beetje bij
broeierige juli-avonden en als
we willen dat deze vogels ons
blijven bezoeken, zullen we aardiger voor ze moeten zijn. Begin mei arriveren ze hier en momenteel, midden augustus, versterft hun gegier al weer en zijn
de meesten op de terugweg naar
Afrika. Daar verblijven ze de rest
van het jaar. Eigenlijk zijn het
Afrikaanse broedtoeristen. Als
vliegen de essentie is van vogels, is de gierzwaluw misschien
wel het beste gelukt. Voor hen
is de grond een even vreemde verblijfplaats als voor ons de
lucht. Ze eten en drinken vliegend en zelfs paren lukt ze op
die manier. ‘s Nachts rusten ze
door tot op grote hoogte te stijgen en zich halfslapend mee te
laten voeren met luchtstromingen. Pootjes om te lopen? Onnodig, zolang ze er maar mee kunnen kruipen en aan muren bungelen. Losgezongen als ze zijn
van het aardoppervlak zouden
ze vermoedelijk het liefst in de
lucht willen broeden, maar voor
de voortplanting moeten ze toch
echt omlaag. Daarvoor komen ze
speciaal uit Afrika naar onze steden en dorpen, in hun ogen een
rotslandschap vol gaten en holen om eitjes in te leggen. Maar
waarom hier? Waarom zevenduizend kilometer vliegen? Wat
is er mis met Afrika? Het ant-

woord is simpel: ‘s zomers is Europa een luilekkerland, waar een
heuse insectenexplosie plaatsvindt en hoe noordelijker, hoe
meer uren je je vol kunt proppen, in de poolstreek zelfs 24/7.
Sper de snavel open en insecten vliegen als gebraden kippetjes naar binnen. Gemengd met
speeksel kneden ze er smakelijke balletjes van voor de jongen. Slecht weer in Nederland?
Dan vliegen ze toch even naar
Duitsland of België om insectenballetjes te maken! De jongen gaan in de spaarstand, een
soort winterslaap, tot de ouders
terug zijn. We verwelkomden ze
altijd, weinig vogels verorberen
immers zulke hoeveelheden insecten, maar zoals ons platteland
minder gastvrij is voor weidevogels, zijn onze steden en dorpen
dat voor de gierzwaluw. Sloop
en nieuwbouw veranderden de
rotslandschappen van weleer
in gladde wanden waarin nauwelijks broedgaatjes te vinden
zijn. Dat kan anders en hier en
daar gebeurt dat gelukkig ook.
Met speciale nestkasten, gevelstenen en dakpannen. Want wat
is een zwoele zomeravond zonder hun gegier en sikkelvormige
contouren in de lucht? Europeaan of Afrikaan? Het zal ze worst
wezen! Zoals alle vogels vliegen
ze waar ze willen. Wereldburgers
zijn het.
Jaap Kranenborg

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Uithoorn - Op 15 juli werd in Bovenkerk een gezellig zomerfeest
gehouden. Ook autodealer Nissan
Nieuwendijk uit Uithoorn was van
de partij bij dit feestelijke evenement. Een gloednieuwe Nissan Micra werd gepresenteerd evenals de
jarige Nissan QASHQAI. Ruim 60
bezoekers deden mee aan de prijsvraag, waarvan 12 het goede antwoord invulden. Zij wisten dat de

Nissan QASHQAI dit jaar zijn 10e
verjaardag viert. Een lustrum dat
voor Nissan Nieuwendijk reden is
om nog tot 1 september maar liefst
5000 euro voordeel te geven op dit
populaire model. De heer Jan van
der Tuuk werd uitgeloot als winnaar.
Samen met zijn vrouw mag hij gaan
genieten van een heerlijk diner op
kosten van de Nissandealer in een
door hen gekozen restaurant.

De heer en mevrouw van der Tuuk krijgen de dinervoucher uitgereikt uit handen van Yannick Habes, verkoopadviseur bij Nissan Nieuwendijk Uithoorn.

Gratis lessen in vaardigheid,
weerbaarheid en opvoeding

REACTIE VAN EEN LEZER

04 Nieuwe Meerbode

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

Waar maakt de politiek
zich druk over?

In een artikel in de Nieuwe Meerbode van 9 augustus jongstleden
verbaasde mij het onderwerp
over het ophalen van oud-papier door D66 ingebracht. Waarom maakt deze politieke partij zich nu druk als er zegge en
schrijven 1 keer in het hele jaar
het oud-papier niet wordt opgehaald, nou, nou, wat een probleem. Het ophalen is inderdaad
versoberd doordat vrijwilligers
door sportverenigingen dit nu
uitvoeren. Prima geen probleem.
Maar ook deze mensen gaan in
de zomer met vakantie en moeten wij het oude papier tijdelijk
voor 2 maanden opsparen totdat deze mensen weer terug zijn
en het papier weer zoals te doen
gebruikelijk ophalen. We kunnen
dat best in onze bergingen/gara-

ge o.i.d. in dozen bewaren. D66
vindt het een gemiste kans. Volgens mij zijn er wel hoger geprioriteerde onderwerpen in de gemeente waar D66 zich druk om
kan/moet maken. Daarnaast
wordt een opmerking gemaakt
over duidelijk bij het communiceren over het niet ophalen van papier. Als je kijkt naar de Afvalwijzer van de gemeente voor 2017
kan het niet duidelijker volgens
mij, helder staat daarin op welke
datum de inhoud van de papiercontainers opgehaald wordt. Augustus dus niet. Hoe duidelijk wil
je het hebben? Snap niet wat het
milieuverband van dit hele verhaal is met het 1 keer niet ophalen van het papier.
Jan Leijen/Mijdrecht

Sociale Jeugdhulptrainingen
voor kinderen en ouders
Uithoorn - Samen met professionele instanties organiseert de gemeente Uithoorn vanaf 20 september a.s.
verscheidene ‘jeugdhulptrainingen’.
Kinderen, maar ook jongeren, kunnen met hun ouder(s) of verzorger(s)
gratis deelnemen aan onder andere
een sociale vaardigheidstraining of
een weerbaarheidstraining, samengevat in lesperioden. Doel ervan is
om ouders en/of hun kind(eren) en
jongeren handvatten te geven om
sociaal-emotionele problemen het
hoofd te bieden, weerbaarheid aan
te leren, hoe om te gaan met ongewenst en lastig gedrag, hulp bij echtscheiding etc. Ook is er een training
die hulp biedt bij positief opvoeden van kinderen en pubers in de
vorm van opvoedtips. Het programma omvat zes verschillende trainingen waaruit men er een kan kiezen.
Trainingsprogramma’s
Belangstellende ouders of verzorgers met hun kind(eren) en/of jongeren kunnen deelnemen aan een
van de volgende trainingen en lesprogramma’s:
- Rots en Water (kinderen 6 t/m 12
jaar) waarbij kinderen wordt geleerd wanneer zij/hij voor zichzelf moet opkomen en wanneer
je je maar beter ergens bij kunt
neerleggen. De training is bedoeld voor kinderen die het lastig
vinden om op een rustige manier
voor zichzelf op te komen. Maar
ook voor kinderen die dit laatste
juist bij alles vaak doen.
- Omgaan met Echtscheiding JES
(jongeren van 12 tot 18 jaar)
is een groepsprogramma voor
echtscheidingseducatie. Zowel
de jongeren als hun ouders krijgen praktische informatie over
de scheiding en wat hen te doen
staat in de periode rondom de
scheiding. De groep is onderverdeeld in een groep voor ouders
en een voor jongeren. JES staat
voor Jij En Scheiden;
- Sociale Vaardigheidstraining SOVA (kinderen 8 t/’m 12 jaar) waarbij kinderen leren onderling goed
met elkaar om te gaan.
- Sociale Vaardigheidstraining SOVA Rupsenclub (kinderen 4 t/m
7 jaar) wordt gehouden in het
MOC ‘t Kabouterhuis in de Brede
School aan de Randhoornweg.
De training is voor jonge kinderen die wat extra oefening kunnen gebruiken in het contact met
andere kinderen, die daardoor
weerbaarder kunnen worden of
wat meer vertrouwen in zichzelf
nodig hebben. De lessen worden
in groepsverband met 8 kinderen
spelenderwijs aangeboden door
twee trainers.
- Positief Opvoeden TRIPLE-P
(voor ouders en verzorgers van
kinderen van 3 tot 12 jaar) in het
MOC ‘t Kabouterhuis is een training voor ouders die kinderen
met problemen hebben in hun
gedrag thuis, op school of met
vriendjes en die behoefte hebben
aan tips en adviezen over opvoeden;
- Positief Opvoeden TRIPLE TEENS
(voor ouders en verzorgers van
teenagers van 12 tot 18 jaar) in
de Bovenboog aan de Johan de

Wittlaan met simpele en duidelijke tips en feedback over de opvoeding van pubers.
Belangstellenden kunnen uitgebreide informatie over de programma’s
vinden op de website van de gemeente Uithoorn, www.uithoorn.nl
onder Jeugdhulptrainingen. Via die
site kan men zich ook aanmelden
voor een training. Deelname is per
training; het is niet mogelijk om per
keer meerdere trainingen te volgen.
De trainingen omvatten nuttige en
voor een ieder goed toegankelijke
leer- en lesprogramma’s voor zowel
kind(eren) als ouders en verzorgers.
Ze worden gehouden op bekende en
goed bereikbare locaties in Uithoorn.
Van enkele trainingen is dat nog niet
bekend waar, maar dat wordt snel
ingevuld op de website.
Escalaties de kop indrukken
“Het programma hoort bij de jeugdzorg uit het Sociaal Domein. Er waren altijd al jeugdhulptrainingen. Dat
werd allemaal geregeld door instellingen die dat aanboden. Maar daar
ging meestal een intakegesprek
aan vooraf bij de gemeente of men
moest een beschikking krijgen. Dat
vormde een drempel,” legt klantmanager jeugd Carla Eijkenduijn uit.
“Er is echter veel vraag naar deze
jeugdhulptrainingen vanuit de lokale samenleving. De gemeente heeft
het nu opgepakt om samen met de
betreffende instanties die de trainingen geven, te bekijken of die op
een manier kunnen worden aangeboden zodat het makkelijker is voor
kinderen en hun ouder(s) of verzorgers om zich in te schrijven. Dat kan
dus via de website van de gemeente waardoor het ook toegankelijker
is geworden.” Aanleiding is dat de
jeugdzorg door het rijk naar de gemeente is geschoven waarna die het
als onderdeel in de uitvoering heeft
opgepakt. “Ons uitgangspunt is dat
hoe eerder je erbij bent met de aanpak van sociaal maatschappelijke
problemen om daarin ondersteuning
te bieden, hoe beter je grotere uitwassen kunt voorkomen. Met deze
trainingen kan je al veel dreigende
en bestaande problemen te lijf gaan
en soms zelfs oplossen. Er zijn professionals aanwezig die veel zaken
herkennen en handvatten bieden
om het kind op te voeden of oplossingen aandragen waardoor escalaties en gevolgen van bijvoorbeeld
pesten de kop in worden gedrukt.
Hoewel, helaas niet altijd,” vult wethouder Ria Zijlstra aan. De trainingen zijn in die zin ook nuttig omdat
ze in groepsverband worden gegeven waarbij zowel ouders/verzorgers
als kinderen van elkaar kunnen leren. Kinderen leren de vaardigheden
en hun ouders of verzorgers wordt
geleerd hun kind daarbij te ondersteunen. Zo snijdt het mes aan twee
kanten. Volgens de wethouder zijn er
al behoorlijk wat aanmeldingen voor
de trainingen. Wie het voor zijn/haar
kind(eren) zinvol vindt om begeleiding te willen hebben, dan wel samen met hen deel te nemen aan een
van de hiervoor geschetste onderwerpen, kan nog steeds gratis meedoen aan de trainingsprogramma’s.
U kunt er alleen maar voordeel van
hebben.

In Haarlemse Koepelgevangenis:

Jules Deelder’s ‘Deeldelirium’
Regio - In de prachtige voormalige Koepelgevangenis te Haarlem
kun je op vrijdag 8 september gaan
genieten van de dampende, funky
souljazz met bluesy gospel van Jules Deelder’s Deeldelirium. Een samenwerking tussen tenor-saxofonist Boris van der Lek (o.a. Herman
Brood & his Wild Romance, Golden Earring) en dichter/schrijver/
performer Jules Deelder. Verwacht
een avond vol (semi-) akoestische
jazz en spoken woord - soms kolderiek, soms schrijnend, maar altijd met de bekende Deelder-insteek. Ook zingt Jules een bluesy
murder ballad met een gewelddadig einde. De meeste stukken deze avond zijn bekend van legendarische tenorsaxofonisten als Wardell
Gray, Lester Young, Dexter Gordon,
Stanley Turrentine, Ben Webster,

Sonny Stitt en Coleman Hawkins,
maar ook Hans Dulfer komt voorbij. Pakkende, catchy stukken dus.
Een van de meest bijzondere gebouwen van Haarlem wordt dit najaar dus als concertlocatie van Patronaat gebruikt. Het culturele seizoen wordt geopend met een reeks
concerten in september, waarvan
Deeldelirium het eerste is. Op dit
moment wordt de Koepel beheerd
door Stichting Panopticon, opgericht om het gebied rond de Koepel van Haarlem tot bloei brengen
met University College Haarlem als
hoofdfunctie/doel. De voormalige
Koepelgevangenis Haarlem vind je
aan de Harmenjansweg in Haarlem.
De zaal opent om 19.30 uur en de
aanvang is 20.00 uur. Kaarten kosten 20,- euro per stuk. Meer informatie op www.patronaat.nl.

Nieuws van het ouderenfonds
Uithoorn - Na een prachtige middag met tante Lien bij het Karel
van Manderhof is de volgende koffie ochtend op vrijdag 18 augustus
bij Perlo op het Zijdelwaardplein en
wel van 11.00-13.00 uur. Van het
Oudenfonds kun je niet lid worden alleen maar gezellig aanschuiven. Voor een gering bedrag genieten we van koffie met wat lekkers
en een lunch. De kracht van deze maandelijkse koffie ochtenden
is het samen zijn, gezellig kunnen
kletsen en daaruit vloeien mooie
contacten. Sommige mensen gaan
dit jaar zelfs met elkaar op vakantie,
of spreken eens af om samen naar
bijvoorbeeld een museum te gaan.
Op woensdag 6 september gaan ze

gebruik maken van een strand uitje naar Petten met een touringcar.
De uitjes die georganiseerd worden door het Ouderenfonds kunt u
vinden op evenementen.ouderenfonds.nl. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus dus voelt u er wat
voor om een dagje strand te pakken of wilt u meer informatie, neem
dan contact op Ria Tammer, tel. 0630717741. Er zijn speciale rolstoelen beschikbaar voor mensen die
slecht ter been zijn. De kosten voor
deze dag bedragen inclusief vervoer en lunch 20 euro per persoon.
Opstappunten Zijdelwaardplein en
Amstelplein. Ook dit uitje wordt gesponsord met de vouchers van Jos
van de Berg.
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Zomeractiviteiten Zijdelwaard-Europarei

WEER ONVERGETELIJK GEZELLIG
Vervolg van de voorpagina.
Op woensdag konden de kinderen kennis maken
met diverse onderdelen van de atletiek. Dat deden
ze in de vorm van een zeskamp. Voor velen van hen
was het volkomen nieuw dat speerwerpen iets anders is dan een stok wegslingeren. Ook het kogelstoten was aanleiding tot verwoede pogingen de slag
te pakken te krijgen. Bovendien nodigde het bijhouden van de prestatie uit tot het blijven proberen de
eigen beste prestatie te verbeteren. Er sneuvelden
dan ook voortdurend persoonlijke records.

Vrijdagmiddag was meer voor de creatieven onder
ons. Onder leiding van Milou leerden een vijftiental
kinderen om te gaan met een schildersdoek en verf.
Na een aarzelend begin – zo'n groot wit doek is toch
wel eng – vloog de verf de doeken op. Er ontstonden totaal verschillende kunstwerken. Van precies
'nagetekende' afbeeldingen tot volkomen abstracte
ontwerpen. Daarbij vroeg zelfs de maakster zich af
wat nu boven en wat nu onder was. Al met al hadden de deelnemers anderhalf uur plezier.
Deze week is op dinsdag de traditionele Bingo geweest. Een twee uur durend festijn waar alle deelnemers met een prijs naar huis gaan.

Donderdag 17 augustus is 'Bewegen met ouderen'
gepland. Dat gebeurt van 14.00 tot 16.00 uur in
De Scheg en aanmelden kan nog bij:
fenke@videt-uithoorn.nl of telefoon 06–18 63 25
74. Kosten zijn slechts 1,- euro.
Vrijdagmiddag is de jaarlijkse afsluiting met de
'Spelenkermis'. Samen met Zorg en Zekerheid
zijn weer veel spelen uitgezet, zodat iedereen
aan zijn trekken komt. Deelnemers krijgen een
spelenkaart, die als hij vol is recht geeft op gratis
touwtjetrekken (altijd prijs) en bovendien een gratis ijsje van ijssalon Esplanade. Vorig jaar trok de
Spelenkermis rond tweehonderdvijftig bezoekers.
We hopen dit jaar op eenzelfde aantal.
De kermis is van 13.30 tot 16.30 uur,
achter 't Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan, deelname is gratis.
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Wandeling Vinkeveen

Zeilschool heeft de wind
in de zeilen
Vinkeveen - Zelfs op de grauwe
dagen van deze Hollandse zomer
vrolijken de kleurige zeiltjes de Vinkeveense Plassen op. Al bijna veertig jaar komen kinderen uit heel
Nederland en zelfs van daarbuiten
naar Vinkeveen op zeilkamp. Ongeveer de helft van de cursisten blijft
overnachten, de andere helft slaapt
thuis. Naast de avondprogramma’s
waar voor twee of alle avonden op
ingeschreven kan worden, is het
ook mogelijk om al om half 8 ‘s ochtends gebracht te worden. Je ontbijt dan bij ons met de groep mee
en maakt daarbij ook je lunchpakketje. Papa en mama kunnen op die
manier mooi op tijd op hun werk zijn
en jij bent alvast gezellig met de andere cursisten samen. Wil je nog op
zeilkamp in de laatste weken van de
zomervakantie? Dat kan! We hebben nog plek in zowel de beginners

als in de gevorderden cursussen.
Het belooft wederom een zomerse herfst te worden, dus we gaan
ook in het najaar lekker het water op! Één van de activiteiten is de
Zondagscursus, vijf zondagen zeilles voor iedereen van 7 tot 70 jaar.
Groepjes ingedeeld op leeftijd en
zeilniveau. Start: 10 september.
Ben je 15 jaar of ouder, dan mag
je aan een heel bijzondere cursus
deelnemen: Schipper op een Platbodem. Bij deze cursus leer je zeilen en op de motor varen op echte historische zeilschepen waar wel
12 opvarenden mee kunnen. Liever één heel weekend (beter) leren
zeilen? Dat kan tijdens de Weekendcursus Valk (30 september & 1
oktober of 14 oktober & 15 oktober). Kijk voor meer informatie op
www.zeilschoolvinkeveen.nl

De meiden van CSW
kunnen niet wachten...
Wilnis - De meiden van CSW kunnen niet wachten op de start van het
nieuwe voetbal seizoen. Nog niet zo
lang geleden speelden 2 meisjes bij
de jeugd van CSW; enkele jaren later speelden ze in het Nederlands
vrouwenelftal. Annemieke Griffioen
speelde zelfs 156 keer voor Oranje, het meest van allemaal! Anouk
Hoogendijk kwam met 103 keer ook
over de 100.
Voetbal voor vrouwen en meisjes zit
in de lift, zeker na het fantastische
resultaat op het EK in Nederland.
Bij CSW hebben we al meer dan
30 jaar ervaring met het voetballen
voor vrouwen en meisjes. Het eerste vrouwenteam gaat na het kampioenschap van het afgelopen seizoen een nieuwe uitdaging aan in
de tweede klasse. De 17 vrouwenen meisjesteams van CSW zijn keurig verdeeld in leeftijden vanaf 5

jaar. Als je vroeg begint, dan leer je
het beste voetballen. Het afgelopen
jaar werden 5 teams kampioen, het
eerste E team deed dat zelfs in de
jongenscompetitie!
Na het succes van de Oranjevrouwen staan veel meisjes te trappelen om ook te gaan voetballen. In
de eerste week na de vakantie van
de basisschool is er op woensdagmiddag 23 augustus om 15.00 uur
op het hoofdveld van CSW weer
trainen voor meisjes onder 8. Om
14.00 uur trainen de oudere meisjes van onder 9 en om 16.00 uur alle meisjes van onder 11. Inschrijven voor het komende seizoen is
nog mogelijk via www.cswilnis.
nl! Wil je eerst een keertje meetrainen stuur dan een mailtje naar
nellekevrielink@hotmail.nlof kom
gewoon even langs op woensdagmiddag 23 augustus bij CSW.

Finale Clubkampioenschap
Petanque
Mijdrecht - Aan de 31e editie van
het clubkampioenschap nam ruim
een derde deel van de leden van
Boule Union Thamen deel. Dit resulteerde in twaalf equipes. Onder
hen waren vier equipes, die in het
verleden het kampioenschap al gewonnen hadden. Zo ook de regerend kampioen Ria van Beek/Joan
van Rekum. Er werd een kwalificatie voor de halve finale gespeeld in
drie voorgelote partijen. Na de kwalificatie gingen de nummers 1 t/m
4 naar de halve finale. Nummer 1
tegen 4 en twee tegen drie. Twee
equipes kwamen ongeslagen uit de
kwalificatie. In de halve finale wonnen vader en zoon Roberto en Dani Atanes van de equipe Harry van
den Dungen/Jos de Zwart (13-4).
De andere halve finale was duidelijk spannender. Zowel de equipe
Ria van Beek/Joan van Rekum als
de equipe Jannie van Kooten/Hans
van de Wal hadden kans op de
overwinning, maar uiteindelijk tokken Jannie en Hans aan jet langste
eind (13-11). Gelijktijdig met de halve finales speelden de overige equipes nog één partij om de plaatsen
5 t/m 12.
Finalisten
De finale werd een Mijdrechtse
aangelegenheid, Alle vier de finalisten zijn woonachtig in Mijdrecht,
maar spelen petanque in Uithoorn.
De equipe Roberto/Dani Atanes
leek er een snelle finale van te maken. Na drie werpronden stonden zij
met 6-0 voor. In de daar opvolgende werpronde lieten zij echter de
dur voor de tegenstander open. Met
een prima schot bracht Hans vd Wal

de stand op 6-4. Het gebeurt nogal een dat een equipe na een sterke werpronde een terugval laat zien.
Ook nu gebeurde dit. Op de openingsboule van Roberto verspeelde de tegenstander al hun boules
zonder het punt te veroveren. Wel
lag het allemaal redelijk close, maar
Roberto zag een mogelijkheid om
het but over de terrein begrenzing
te spelen. Met een boule lukte dit
hem ook, waardoor de vier nog niet
gespeelde vier punten opleverden.
Hierdoor ontstond een ruime voorsprong en werd de druk voor de tegenstander iets te groot en konden
Roberto en Dani de overwinning
binnenhalen.
Een prima duo als clubkampioen,
die ook aantoonde dat petanque zeker geen oude mannensport is. Roberto (47) en Dani (16) zijn daar een
goed voorbeeld van.
De top zes van het kampioenschap:
- Roberto en Dani Atanes;
- Jannie van Kooten en Hans van
de Wal;
- Ria van Beek en Joan van
Rekum;
- Harry van den Dungen/Jos de
Zwart;
- Ina Hoekstra en Henk van
Rekum;
- Tine Siegel en Nel Bloemers.
De volgende activiteit bij Boule Union Thamen is het kwintetten clubtoernooi. Vier teams van vijf spelers/speelster spelen dan drie ronden van elk een doubletten- en een
triplettenpartij. Dit toernooi vindt
plaats op zondag 27 augustus, aanvang 11.00 uur aan de Vuurlijn, De
Kwakel. Kijk voor meer informatie
op www.buthamen.nl.

Vinkeveen - Wie heeft er zin in
een mooie wandeling door Vinkeveen. Gilde De Ronde Venen organiseert nog 3 rondwandelingen op
een zaterdagmiddag of een dinsdagavond door Vinkeveen. Met een
gids maakt u een wandeling van ongeveer twee uur. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het ontstaan van het
gebied van De Ronde Venen en over
bijzondere en historische gebouwen en personen in Vinkeveen. De
wandelingen zijn op zaterdagmiddag om 14.00 uur of dinsdagavond
om 19.00 uur. U wordt ontvangen in
Pannenkoekenrestaurant Het Voordek bij de Zeilschool Vinkeveen. Er
wordt onder het genot van een kop

koffie of thee verteld hoe het gebied
van De Ronde Venen is ontstaan.
Daarna start de wandeling van ongeveer 3 kilometer.
Als u wilt meedoen aan deze wandeling kunt u zich opgeven bij Gilde
De Ronde Venen via: https://gildedrv.nl/wandelen. De kosten bedragen 5 euro per persoon. U ontvangt
een bevestiging van uw deelname.
Als u zich als groep van minimaal
5 deelnemers wil aanmelden is een
andere dag en tijdstip in overleg
mogelijk. Het maximum aantal deelnemers per wandeling is 10 personen. Indien er bij een wandeling onvoldoende deelnemers zijn kan deze doorgeschoven worden naar een
volgende datum.

Sportief wandelen /
wandeltest
Mijdrecht - Wandelen en ook Sportief Wandelen is een uitstekende
vorm om te bewegen een activiteit
zonder drempels. Het is de veiligste en snelste manier om fit te worden, fit te blijven, af te vallen en de
geestelijke voordelen te ervaren
van regelmatige lichaamsbeweging.
Met name geschikt voor mensen
die lange tijd niet gesport hebben
en voor mensen met gezondheidsklachten. Doordat Sportief wandelen zeer laagdrempelig is, wandelen
is namelijk een makkelijke natuurlijke beweging, is het voor deze groep
mensen zeer geschikt. Wandelen
kan altijd en overal. Het enige dat u
nodig hebt is wat motivatie en tijd.
Sportief Wandelen
- Een sport geschikt voor iedereen
en voor alle leeftijden; De kans
op blessures is gering;
- Ook met gezondheidsklachten
is Sportief Wandelen heel goed
mogelijk;
- Sportief Wandelen geeft je energie en het gevoel alles (weer)
aan te kunnen;
- Conditie verbeteren door een
verantwoorde opbouw van be-

lasting onder begeleiding;
- Op een plezierige manier bewegen in groepsverband, wandelen
in een groep is gezellig;
- Verbeteren van fitheid en conditie, maar ook gewichtsverlies;
- Sportief wandeltraining van ongeveer 1 uur;
- Iets sneller dan gewoon wandelen, maar u kunt het op uw eigen
niveau doen;
- Een paar goede wandelschoenen is voldoende;
- Uw conditie meten door middel
van 2 km wandeltest.
Voordat u sportief gaat wandelen is het mogelijk een wandeltest
te doen. Deze test is speciaal ontwikkeld voor het meten van de lichamelijke fitheid van beginnende
wandelaars. U kunt uw conditie testen op woensdag 16 of 30 augustus
vanaf 10.00 uur eerst wel even aanmelden. Op woensdag 6 september
gaat het Sportief Wandelen weer
beginnen wij vertrekken rond 10.15
uur. Op het terrein van KDO aan de
Vuurlijn in De Kwakel. Kosten wandeltest 2,50 euro. Aanmelden en/of
meer informatie FF Bewegen email:
hennyaafjes2@gmail.com.

Spieren voor Spieren

Coos Brouwer zwemt van
Den Helder naar Texel

Nog twee weken wachten
De Ronde Venen - Maandag 28
augustus gaat de biljartcompetitie
weer van start. Na ruim drie maanden zomerstop gaan de ballen weer
aan het rollen en wordt er wekelijks
strijd geleverd om het kampioenschap in de 2e divisie, de beker en
het algeheel kampioenschap.
Dit jaar wordt het seizoen geopend
voor de eerste maal met een enkele wedstrijd. Deze wedstrijd wordt
maandag 21 augustus om 20.00 uur

gespeeld in Bar Adelhof en gaat
tussen de algemeen kampioen van
vorig seizoen, Bar Adelhof 3 en bekerwinnaar Bar Adelhof 1. Deze
twee teams gaan de strijd aan om
de Cor Scholte trofee, zeg maar de
Johan Cruijffschaal van Biljartfederatie de Ronde Venen.
Wie gaat deze trofee voor de eerste
maal winnen? Dat wordt maandag
21 augustus duidelijk. Kijkers zijn
uiteraard van harte welkom!

Kom bridgen in Dorpscentrum
de Willisstee
Wilnis - Bridgevereniging De Ronde Venen speelt ook het nieuwe
seizoen vanaf 12 september op de
dinsdagavonden om 19.45 uur weer
in een ontspannen sfeer in de Willisstee. Er wordt gestreefd naar verdere uitbreiding van het huidige ledental. Dit geldt zowel voor beginnende als gevorderde bridgers.
Naast het spelen gaat het bij ons
ook om de gezelligheid en de sociale contacten. Na afloop van de
speelavonden is er alle tijd om nog

even na te praten. Naast de wekelijkse speelavonden in competitieverband is er dit jaar in december
natuurlijk weer de speciale feestelijke Kerstdrive. Wilt u thuis met kennissen spelen, dan heeft de vereniging ook bridgekoffers beschikbaar,
welke tegen geringe kosten door de
leden geleend kunnen worden. Nadere informatie is ook telefonisch
verkrijgbaar bij Coen van Straalen
(0297.593210) of bij Ted Verdegaal
(06.20302425).

Senioren gaan weer bowlen
De Ronde Venen - Op dinsdag 29
augustus a.s. gaat het seizoen 20172018 van de Bowlinggroep van de
stichting Spel en Sport De Ronde Venen van start. Het wordt het
tweeëntwintigste seizoen. De ruim
zeventig mannen en vrouwen van
de bowlinggroep spelen tot eind
mei volgend jaar op dinsdagmiddag een onderlinge competitie. Ze
hopen dat zich nieuwe deelnemers
zullen melden, die het leuk vinden
om een paar uurtjes te bewegen en
te spelen en zich in de strijd om de
prijzen willen mengen. Er wordt elke dinsdagmiddag gespeeld in twee
groepen. Men kan er voor kiezen
om van 13.00 tot 15.00 uur te spelen of van 15.00 tot 17.00 uur. Mannen en vrouwen spelen samen, ongeacht de sterkte van de spelers.
Doorgaans speelt men met drie of
vier mensen op een baan. Elke speler krijgt op basis van de prestatie
een handicap percentage. Dat zorgt
er voor dat de verschillen tussen de
sterke spelers en de minder begenadigden worden verkleind. Het
seizoen kent 37 speelmiddagen. De
beste twintig resultaten tellen mee
voor de eindrangschikking.
Sociale contact
De onderlinge competitie voegt een
extra spannend aspect toe aan het

bowlen. Maar zeker zo belangrijk is
het feit dat een paar uurtjes bowlen
er toe bijdraagt dat men in beweging komt. En het feit dat men met
anderen samen speelt is goed voor
het sociale contact. Veel deelnemers zien hun bowlingmiddag dan
ook als hun wekelijkse uitje. Bowlen
kan men tot op hoge leeftijd.
Aanmelden
Er is nog plaats voor nieuwe leden.
De groep werkt volgens het instuif
principe. Men betaalt een eenmalige bijdrage van 15 euro. Wanneer
men komt spelen bedragen de kosten slechts zeven euro per persoon
per keer, voor de baanhuur en een
kopje koffie of thee.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Men kan zich vanaf 29 augustus a.s. op dinsdagmiddag melden
bij het Bowlingcentrum aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht (naast
het Veenweidebad) en zich daar
in laten schrijven. Indien gewenst
wordt er voor begeleiding gezorgd
om nieuwe deelnemers wegwijs te
maken in de regels van het spel.
Meer informatie is te vinden op
www.spelensportdrv.nl/bowlen.
Men kan ook contact opnemen
met voorzitter Peter Hartog tel. 0297
257653 of 06-53195662. Mailen kan
ook: peter@pchartog.nl.

Wilnis - Als enige deelnemer uit
de provincie Utrecht zwom afgelopen zaterdag Coos Brouwer uit Wilnis. van Den Helder naar Texel om
geld in te zamelen voor de stichting Spieren voor Spieren die daarmee onderzoek naar kinderspierziekten bekostigd. Hemelsbreed
is Den Helder - Texel 2,7 kilometer, maar door de sterke stroming
in het Marsdiep kunnen de zwemmers niet in een rechte lijn naar
Texel zwemmen. Vanwege de windkracht en stroming was de afstand
4 kilometer. Ter vergelijking: dat is
160 baantjes in een 25-meterbad.
Daarbij moet ze ook nog eens binnen 1,5 uur finishen, want langer
kan de vaargeul niet afgesloten zijn
voor scheepvaart. Deelnemers aan
de zwemtocht konden afgelopen
periode alvast twee keer kennisma-

ken met het zwemmen in zee tijdens
een zee-zwemclinic’s. Zwemmen in
zee is namelijk heel iets anders dan
in het zwembad. Zout water, deining
en lage temperaturen maken het tot
een echte uitdaging.
Eerste zee
Voor Coos die heel regelmatig in het
open water zwemt was deze tocht in
zee de eerste. De wind zorgde wel
voor extra hoge golven. “Het was
heftig, maar het ging goed” vertelde Coos. Er waren constant kano’s
in de buurt. Ik heb mij geen moment
onveilig gevoeld. Of ik volgend jaar
weer mee doe ? Dat denk ik niet
er kunnen aan de overtocht maximaal 45 deelnemers meedoen daarom maak ik graag plaats voor een
ander. Er zijn nog voldoende andere
zwemuitdagingen.
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Het Uur van Uithoorn,
uniek evenement bij AKU

Veenmollenplaag in de
Botshol
Regio - Eens per jaar is het zover,
dan sluiten de kinderen van de IVN
Veenmollenclub hun jaar af in natuurgebied de Botshol. Voor veel
kinderen is dit de lievelingsacti-

viteit van het jaar, door de combinatie activiteit, natuur, en spel.
Er wordt onderhandeld over wie
er mag roeien en eenmaal aan de
picknick, heeft iedereen berenhonger. Op het eiland, waar ze met onze gehuurde roeibootjes aanleggen, is er tijd om spelletjes te spelen maar eerst moet er gezwommen worden in het schone, voedselarme water. Bij terugkomst
gaan de kinderen enigszins treuzelend weer met de wachtende
ouders mee. Het was een heerlijke afscheid maar gelukkig komen
de meesten in het najaar weer terug voor nog een Veenmollenjaar
vol natuuractiviteiten. De Veenmollen komen 10 keer per jaar op zaterdagmiddag bij elkaar voor een
natuuravontuur. Wil jij ook meedoen met de Veenmollen? Kijk op
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn bij jeugd, of mail naar
evelinevangerrevink@gmail.com.

Zorgaanbieder Careyn in
financieel zwaar weer
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd bekend dat zorgaanbieder Careyn in financieel
zwaar weer is beland. Er dreigt voor
2017 een miljoenentekort, voornamelijk als gevolg van (te) hoge personeelslasten. Hoewel staatssecretaris Van Rijn net als bij veel
verpleeghuizen ook Careyn bijsprong met bijna 8 miljoen euro,
bleek dit niet genoeg om het hele tekort weg te werken waardoor
er ruim 2 miljoen verlies in de boeken blijft staan. Dat moet Careyn in
2018 weer inhalen in de vorm van
een ‘winstmarge’. Maar of dat lukt
is nu al onzeker. Vanwege eerdere noodzakelijk bezuinigingen is

er een onderbezetting op sommige afdelingen van de 29 zorgcentra en verpleeghuizen in NoordBrabant, Zuid-Holland en Utrecht,
waar de vlag van Careyn waait. Bij
Maria Oord in Vinkeveen wordt dit
tijdens de vakantiemaanden aangevuld met niet gediplomeerde vakantiekrachten. Er is volgens een
ingewijde een groot personeelstekort. Er vertrekken meer mensen dan dat er instromen. De werksfeer is niet wat het zou moeten
zijn en dat is zacht uitgedrukt. Er is
een ziekteverzuim van meer dan 8
procent. Op dit moment zijn er bijna 250 vacatures binnen de organisatie. Daar komt nog eens bij dat

Uithoorn - Atletiekvereniging AKU
organiseert op donderdag 7 september een uniek loopevenement
op sportpark de Randhoorn, het
Uur van Uithoorn. Op deze avond
loop je deels op de atletiekbaan en
deels op de wielerbaan loop je precies een uur lang en weet je daarna precies welke afstand je in een
uur hebt gelopen. De start van de
uurloop is 19.30 uur. en na precies
een uur gaat een signaal af, je stopt
met lopen en vervolgens wordt van
elke atleet de precieze afstand gemoeten. Het Uur van Uithoorn is het
laatste loopevenement van het Berkelaar zomeravondcircuit, waar ook
de Polderloop op 3 augustus deel
van uitmaakt.
Voorbereiding op komende
loopevenementen
Het is natuurlijk bijzonder om te weten welke afstand je hebt gelopen in

Careyn door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) vorig jaar
op de zwarte lijst is geplaatst omdat de geboden zorg beneden de
maat was en de organisatie en het
bestuur volgens de inspectie chaotisch waren. Men kreeg toen de
gelegenheid om orde op zaken te
stellen, maar volgens sommige medewerkers is het er alleen maar
slechter op geworden.
Billen bloot
En de volgende inspectie komt er
snel aan: namelijk begin september! In diezelfde maand moet Careyn ook met de billen bloot bij de
bank om aan te tonen dat zij als organisatie nog steeds levensvatbaar
is. Dat is iets wat deskundigen in
twijfel trekken. Dit alles moet toch
een grote teleurstelling zijn voor de
vaste ploeg medewerk(st)ers, maar
ook voor de uitzendkrachten die

één uur, maar deze uurloop in begin september is natuurlijk ook een
prima voorbereiding en test voor
loopevenementen die in de periode
daarna plaatsvinden. Kort na 7 september vindt de Dam tot Damloop
plaats, 15 oktober wordt de hele en
halve marathon van Amsterdam gelopen. Niet lang daarna wordt voor
de eerste keer de marathon van de
Ronde Venen georganiseerd en een
aantal atleten van AKU bereidt zich
voor op de marathons van Berlijn en
New York. Genoeg reden om dus op
7 september naar de atletiekbaan
van AKU te komen. Het inschrijfgeld
bedraagt 4,- euro. Elke deelnemer
ontvangt na afloop een leuke herinnering. Voor de lopers die ook hebben meegedaan aan de 3 of 5 kilometer op 29 juni en de polderloop
op 3 augustus, ligt een hele special
herinnering klaar als afsluiting van
het Berkelaar zomeravondcircuit.

in Maria Oord hun stinkende best
doen om het elke bewoner en bewoonster van deze zorginstelling
naar de zin te maken en goed te
verzorgen. Daar werd vorige week
door de familie van mevrouw Gerda
van Reijn terecht nog zo over geroemd tijdens de viering van haar
100ste verjaardag. Het is dus niet
overal zo slecht als wordt beweerd.
Wat niet wegneemt dat de financiële problematiek als een molensteen om Careyn blijft hangen waar
mogelijk ook Maria Oord de dupe
van kan worden. Wat gaat er dan
gebeuren met deze instelling en
haar bewoners? Over de toekomst
van het personeel nog maar niet
te spreken! En wat is het oordeel
van de Inspectie komende maand?
Vragen waar alle betrokkenen met
angst in het hart het antwoord op
afwachten. Wij houden u op de
hoogte.

GRATIS ADVERTENTIE

IS...

...HET ONMOGELIJKE
MOGELIJK MAKEN

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE
IS...
VAKANTIE

Sportieve fietstocht
Rondje Stelling
Regio - De sportieve fietstoertocht
Rondje Stelling biedt dit jaar drie
dezelfde afstanden aan op haar drie
startlocaties. Deelnemers kunnen
zondag 3 september a.s. vanuit Uithoorn, Spaarndam en Uitgeest nu
65, 120 en 170 kilometer lang genieten van de historische forten in het
prachtige Noord-Hollandse waterlandschap.
UWTC
De organiserende partijen UWTC,
Kennemer Toerclub, Alcmaria Victrix
en Raisin Hope Foundation Nederland hebben zich dit jaar verenigd in
de nieuwe stichting Fortza Velo. Zo
willen zij de jaarlijkse toertocht naar
een nog hoger plan trekken. Doel is
om het UNESCO Werelderfgoed De
Stelling van Amsterdam onder de
aandacht te brengen en daarnaast
mensen met een beperking meer
mogelijkheden te bieden om ook te
fietsen. Een deel van het inschrijfgeld gaat dit jaar dan ook weer naar
het fietsnetwerk van de Raisin Hope

Foundation Nederland. Deze stichting realiseert een landelijk netwerk
van aangepaste fietsen, die gratis
kunnen worden geleend door mensen met hersenletsel. Ook worden
deelnemers opgeroepen een eigen
sponsoractie rond Rondje Stelling
op te zetten voor dit goede doel.
Zondag
Er kan zondag 3 september vanaf
7.00 uur worden gestart vanaf Fort
aan de Drecht in Uithoorn, wielercircuit Wheelerplanet in Spaarndam en Fort aan den Ham in Uitgeest. De route is volledig uitgepijld
en onderweg zijn er verschillende
verzorgingsposten. Op Wheelerplanet is een speciaal randprogramma
rond aangepast fietsen. Jeugd onder de zestien jaar en mensen met
hersenletsel mogen gratis deelnemen. Zij dienen zich net als alle andere deelnemers wel in te schrijven. Voorinschrijvers krijgen korting en kunnen inschrijven via
www.rondjestelling.nl.

Coaching aan de Amstel
Uithoorn - Stichting Samen aan
de Amstel organiseert het vrijwillige coachingsproject Coaching
aan de Amstel. Deze coaching is
bedoeld voor kwetsbare kinderen en jongeren en is een aanvulling op coach4you (brugklascoaching). Het project is tweeledig. Er
zijn professionele coaches die kosteloos trajecten aanbieden aan kinderen en jongeren die normaal gesproken een coachingstraject niet
kunnen financieren. Daarnaast zijn
er vrijwillige coaches die een training volgen (aangeboden door de
professionals) en kinderen en jongeren kunnen begeleiden. De hulpvragen waaraan gewerkt kan worden, zijn uiteenlopend; studie-keuze, zelfbeeld, hulp bij plannen, etc.
De vrijwillige coaches hebben nu 2
trainingsavonden gevolgd en na de

zomervakantie vindt de 3e avond
plaats. Nieuwe vrijwilligers kunnen
nog instromen.
Vrijwilligers voldoen aan de volgende eisen:
1 Minimaal 18 jaar
2 HBO niveau (of vergelijkbare levenservaring)
3 Affiniteit met kinderen en/of jongeren
4 Enthousiast voor coaching
5 Bereidheid om tijd te investeren
Aanmelden kan door te mailen
naar wenniewaal@gmail.com
De coaches zijn klaar om aan de
slag te gaan. Kinderen en jongeren
kunnen zich aanmelden (of worden
aangemeld) door te mailen naar
wenniewaal@gmail.com. Voor meer
info kunt u bellen met Wendy de
Waal tel: 06 47080932.
www.samenaandeamstel.nl

...HET ONMOGELIJKE
MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.
jij het zoekt
mogelijk?
Stichting Maak
Wielewaal
vrijwilligers
www.wielewaal.nl/
om kinderen, jongeren
en volwassenen met een beperking
vrijwilligers
een onvergetelijke
vakantietijd te bezorgen.

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/

TwirlPower gaat er weer voor!
Mijdrecht - De powergirls van VIOS TwirlPower beginnen op dinsdagavond 22 augustus met de training voor de tweede helft van het
twirlseizoen. Het luie zweet van de
vakantie moet eruit en dat gaat dan
gebeuren als trainer-coach Petra
Verschoor de meiden met nieuwste
tips en tricks onderhanden neemt.
Je wordt van harte uitgenodigd
om op deze avond een kijkje te nemen in clubgebouw De Notenkraker, Windmolen 77 in Mijdrecht. Dat
kan vanaf 18.30 uur bij de Juveniles
en vanaf 20.00 uur bij de senioren.

Als je lid wordt, krijg je een baton en
train je direct mee. Hoe gaaf is dat!
TwirlPower heeft nog een spannende seizoenshelft te gaan. Er zijn nog
verschillende tickets voor de Nederlandse Kampioenschappen van
eind november te verdienen. Ook
zijn er leden die een nieuwe soloshow gaan instuderen. Iedereen
gaat weer hard aan de slag. TwirlPower gaat er weer voor! Meer weten over VIOS en TwirlPower. Kijk
dan eens op vios-mijdrecht.nl of op
de Facebook pagina’s viosmijdrecht
en twirlpowermijdrecht
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Zomerbridge weer boven
de vijftig paren

UWTC lid Guus winnaar
klassement van Brakel

Uithoorn - Elk nadeel heeft een
voordeel, de op dit moment wat
kwakkelende zomer gaf het zomerbridge wellicht een extra zetje, zodat
er weer in vier lijnen gespeeld werd.
Het paar met de hoogste score van
allen, Ans Bruggeman & Elly Degenaars, stal de show in de B- lijn
met een geweldig percentage van
66,32. Ook Bep de Jong & Herman
van Beek haalden een zestiger van
61,81% en werden er keurig tweede mee. Zelfs het derde paar, bestaande uit Riet & Wim Beijer, meldde zich met 60,42% aan de top van
deze lijn. Mieke van den Akker &
Lijnie Timmer deden daar met hun
59,03% als vierde natuurlijk weinig voor onder, maar het klinkt toch
net even anders. Op vijf eindigden
Bep Verleun & Ria van Zuylen met
52,43%, als laatste paar met een
score boven het gemiddelde. Voor
de rest van deze lijn waren de procenten toen al voor een groot deel
op, maar volgende week krijgen ze
weer een kans. In de A- lijn was de
hoogste eer voor Joop van Delft &
Frans Kaandorp met een zestiger
van 63,69. De tweede set wijn was
hier voor Jan & Rina de Jong met
62,80% en ook voor het volgende
paar, Cora de Vroom & Ruud Lesmeister, was dit weggelegd door
met 62,50% derde te worden. Jan
Egbers & Jaap Kenter bleven als
vierde paar ondanks hun 61,31%
op een droogje zitten en hielden er
dus alleen de eer aan over. Op vijf
kwamen Arnold Heuzen & Theo
Klijn binnen met 54,76%. In de Clijn trokken Jan Bunnink & Wilco

Uithoorn - Donderdag 10 augustus waren de wielrenners Leen Blom
en Guus Zantingh naar Brakel afgereisd om daar te starten in de derde
en laatste wedstrijd van een reeks
van drie wedstrijden voor veteranen
68+. Tegen het einde van de wedstrijd wisten 6 renners te ontsnappen en bleven buiten schot van het
peloton. De wedstrijd werd gewonnen door Arie de Groot uit Stolwijk
voor Raymond de Meester uit Eindhoven. Guus Zantingh uit Mijdrecht
spurtte naar een 7e plaats en daar
hij voor Piet Gruteke finishte won
hij het eindklassement over de drie
wedstrijden.

Verlaan aan het langste eind met
62,08%. Marja van Holst Pellekaan
werd met steun van Pa van Schaick
netjes tweede met 59,17% en konden dus ook weer thuis komen met
een versnapering. De derde plaats
was voor Paula Kniep & Gerbrand
Nigtevegt met 57,08% gevolgd door
Riet Doeswijk & Joop den Blanken
die 54,17 procenten verzamelden.
De top vijf werd hier afgesloten door
Alice Oosterling & Rietje Tijssen met
50,42%. De D- lijn werd een prooi
voor Maria Baas & Klaas Verrips, die
met hun 60,42% de volgende keer
zeker een trapje hoger gaan uitkomen! Adrie & Ko Bijlsma zaten daar
als tweede met 54,17% toch wel
een stukje achter, maar toch. Nelleke Guinee & Loes de Blois werden
derde met 53,33% en ook Wim Harding haalde met behulp van Debora
van Zantwijk het plaatselijke nieuws
door met 52,78% vierde te worden.
Anneke Bicknese & Kathy Jantzky
eindigden op precies 50% en sloten
zo ook de beste vijf van deze lijn af.
Nog drie avonden zomerbridge op
woensdagavond van De Legmeer
resten en geven u de kans om uw
bridge vaardigheden nog wat op te
vijzelen voordat de diverse clubcompetities weer gaan los barsten. Inschrijven het liefst per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, maar het
kan ook in de zaal van Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn, maar dan wel
tussen 19.15 en 19.30 uur ivm. het
maken van de indeling van de lijnen.
De aanvang is om 19.45 uur en de
kosten zijn 6 euro per paar.

Open Tennistoernooi Qui Vive
De Kwakel - Ook dit jaar wordt
weer door de Tennis Club Qui Vive een Open Tennis toernooi georganiseerd. Inschrijven voor het “Van
der Wurff 35+ Open Gras Toernooi”
is mogelijk voor alle rankings vanaf 5. Het toernooi staat bekend in
de regio omdat verliezers uit de
eerste ronde automatisch deelnemen aan de verliezersronde en dus
ruim de mogelijkheid houden om er
toch een gezellige tennisweek van
te maken.

Dankzij de kunstgrasbanen aan de
Vuurlijn tussen de Kwakel en Uithoorn kan na eventuele regen snel
weer lekker op de banen gespeeld
worden. Mede dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers beloofd het rondom het middenterras weer een gezellige week te worden. Het toernooi wordt gehouden
van 26 augustus t/m 3 september.
Inschrijven is tot 22 augustus mogelijk. Meer informatie is te vinden
op de website www.quivivetennis.nl.

Legmeervogels seizoen gestart
Uithoorn - Met de vriendschappelijke wedstrijd tegen en in Abcoude is Legmeervogels begonnen aan
het voetbalseizoen 2017 – 2018. In
dit eerste duel zijn alle beschikbare
spelers van de sterk gewijzigde zondagselectie in actie gekomen. Het is
duidelijk een wedstrijd om aan elkaar te wennen. Het is ook wennen
voor die spelers die bij een andere
vereniging op een minder hoog niveau hebben gespeeld. Het gaat nu
allemaal wat sneller en zo nu en dan
ook wat steviger. Ook bij tegenstander Abcoude heeft de selectie een
gedaante wisseling ondergaan. Dus
het zou zo maar een leuke wedstrijd
kunnen worden.
In de eerste 45 minuten is het Abcoude dat veelvuldig balbezit heeft
en de verdediging van Legmeervogels onder druk weet te zetten. In
de 10e minuut is het Geoffrey Verweij die een voorzet op maat aflevert aan Daniel Ozbiliz maar deze weet dan van dicht bij niet tot
score te komen. Helaas gaat de
bal net naast. Dan komt Abcoude in de 28ste minuut wat gelukkig door toedoen van Menno Bosch
op een 1-0 voorsprong. Vlak voor de
rust nog een kans voor Legmeervogels om op gelijke hoogte te komen. Het is weer Geoffrey Verweij die de achterlij weet te halen. Het
is dan Tim Correia die de gelijkmaker op zijn schoen heeft. De doelman weet redding te brengen en in
de rebound krijgt ook Jasper Burgers nog een kans om Legmeervogels langszij te brengen. Ook zijn inzet treft geen doel.
Tweede helft
De tweede helft komen 11 andere
spelers van Legmeervogels in het

veld. Ook hier is het wennen aan
het niveau en aan elkaar. Legmeervogels krijgen dan wat kleine mogelijkheden om tot score te komen. Het
zit in deze fase dan even niet mee.
Paal en lat voorkomen dat Legmeervogels weet te score. In de 68ste minuut komt Abcoude door toedoen
van Levi Pique op een 2-0 voorsprong. De mooiste actie in dit duel komt op naam van Jeffrey Riemslag. Hij onderbreekt een aanval van
Abcoude op de helft van Legmeervogels begint dan aan een geweldige actie en komt zelfs oog in oog
met het doelam van Abcoude. Deze
actie heeft Jeffrey zoveel kracht gekost, van eigen helft naa oog in oog
met de doelman van Abcoude, dat
zijn inzet te zacht is om de doelman
te verschalken. Dan weet Nathaniel
Cathalina uiteindelijk in de 77ste
minuut de eerste treffer van dit seizoen voor Legmeervogels te score
en is de achterstand verkleind naar
2-1.Vlak voor het eindsignaal komt
Abcoude op 3-1. Deze keer is de
doelpunten maker Jeroen Malavau.
Eindstand Abcoude – Legmeervogels 3-1. Michel Nok was niet helemaal te vrede maar vond het een
heel leerzaam duel. Niet alleen voor
hem maar ook voor spelers.
Legmeervogels komen aanstaande weekend twee maal in actie.
Eerst op zaterdag 19 augustus uit
om 16.00 uur tegen VVSB. VVSB
waar de trainer van afgelopen seizoen Jack Honsbeek nu assistent
trainer is. Het terrein van VVSB
is gelegen Sportpark de Boekhorst, Dr.Schaepmanlaan 2; 2211AV
Noordwijkerhout. Op zondag 20 augustus neemt Legmeervogels het
om 12.00 uur in Ouderkerk aan de
Amstel op tegen de sv Ouderkerk.

Kwakels Open
Golftoernooi 2017
De Kwakel - Het was dit jaar al
weer voor de 14e keer dat het open
Kwakelse Golfkampioenschap werd
gehouden. Met veel relatief onbekende spelers uit de wijde omgeving, maar met groot potentieel,
wordt dit evenement dus al weer 14
jaar gehouden op de Internationale
Golfbaan in Spaarnwoude. Voor de
echte golfers geen onbekende plek.
De dag werd aangevangen bij Café COBUS in het centrum van De
Kwakel, die de sponsoring van het
ontbijt, koffie en thee voor zijn rekening nam. Hier kon reeds de spanning op de gezichten worden gelezen van zij die wisten dat ze vandaag konden aanhaken of wederom wat lager op de lijst zouden komen. In de bus werden de ploegen,
de zgn flights, bekend gemaakt en
zo kon iedereen zich dus gaan voorbereiden op zijn of haar spel. In begin was het muisstil in de bus, zo
stil dat je ‘n golfbal kon horen vallen. Nadat de zenuwen ‘n beetje onder controle waren gebracht werden de diverse mooie spelmomenten van eerdere toernooien nog
even naar boven gehaald en zo naderden we langzaam Spaarnwoude.
Ondanks dat er nog diverse mensen
op vakantie waren of toernooi verplichtingen in het buiten land hadden, waren de organisatoren Henk
en Hennie er toch weer in geslaagd
een groot deelnemersveld vast te
leggen. Want wie wil zijn naam niet
op het “Groene jasje” hebben staan.
Geld
Ook dit jaar sponsorde het Kwakels
Open ook weer de Kwakelse veiling, die er weer voor zorgt dat het
geld terecht komt bij de Kwakelse
verenigingen. De kavel werden gekocht door Maarten v.d. Hoorn. Helaas konden de winnaars van vorig
jaar Wim Holla en Martin v.d Belt
hun titel niet verdedigen wegens
persoonlijke verplichting en Martijn
was nog in het buitenland. Helaas
moesten we dit jaar Grand Old Marshall Willem Wahlen missen vanwege verplichtingen op zijn vakantieadres. Zoals ieder jaar worden de
flights ingedeeld met GVB’ers en
niet GVB’ers. De kunst van dit Toernooi is om de niet GVB’ers te laten
meegenieten van de mogelijkheden die GVB’ers gebruiken om aan
zo weinig mogelijk slagen te komen. Na de koffie namen diverse
speler toch nog maar even van de
gelegenheid gebruik om wat balletjes en de mogelijke nervositeit wat
van zich af te slaan en de spieren
wat op te warmen. Bij de start om
10.30 uur was het met ongeveer 15
graden, nog redelijk fris te noemen.
Maar na enkele holes ging de tem-

peratuur gelijkmatig omhoog. Naar
wat ik begreep van diverse spelers,
gelijk op met het aantal slagen.
Lunch
Om 13.30 uur kwamen de laatsten
binnen van hun 1e ronde. Toen was
al redelijk zichtbaar wie er tot, of
wederom tot de kanshebbers zouden gaan behoren. Na de uitgebreide lunch, wederom goed verzorgd
door het Restaurant Graan voor
Visch. Na enkele versnaperingen,
waarmee al dan niet over doping
gesproken kan worden, maar waarmee zeker de bloedwaarden in percentages, werden verhoogd, werd
de 2e serie holes aangevangen.
Al gauw werd duidelijk dat de kanshebbers zich niet de kaas van het
brood hadden laten eten. Zij gingen gestaag door met spelen van
pars, eagles, boogies en whatever...
Ook werden er weer diverse aanslagen gepleegd op de natuur, waarbij
de stormen van eerder dit jaar maar
voorjaarsstormpjes waren geweest.
Bunkers moesten worden bijgevuld,
boomchirurgen waren ter plekke,
nadat het Kwakels Open zich naar
‘n welverdiend einde had geslagen.
Uiteindelijk kwam het toch weer
aan op ‘n Play off, bij de GVB’ers
ditmaal tussen meervoudig winnaar
Wilco Griffioen en enkelvoudig winnaar Henk Onderwater. Ook hieruit
kwam geen winnaar en werd er besloten dit jaar dus dan maar 2 spelers op het jasje te zetten. Jas Verhaar was 3e dit jaar met 81 jaar en
82 slagen! Bij de niet GVB’ers was
het Johan Breur met ‘n totaal van
maar 92 slagen de 1e plaats naar
zich toetrok. Met ‘n gedeelde plaats
voor Gerard Bak en Willem van Diemen. Bij de dames was Marjan Visser dus 1e , gevolgd door Anneke
van Diemen , die als beste 2e, dit
jaar de bokaal dit jaar mee mocht
meenemen. De “groene” lantaarn
ging dit jaar naar Tom Voortman
met 149 slagen. De organisatie kan
wederom terugkijken op ‘n geweldig toernooi met fantastische winnaars. En met uiteindelijk zoveel potentieel, en mogelijke groei van spelers, zal dit Toernooi zich duidelijk
gaan manifesteren en heeft het ‘n
goede basis voor de toekomst verworven op de regionale kaart van
Golftoernooien. Aan het eind volgde
voor de winnaars nog ‘n leuke verrassing want de prijzen zouden uitgereikt gaan worden door Ron (beton) Vlaar van AZ, helaas door het
uitlopen van het programma, kon hij
dit niet volbrengen, maar is de belofte gemaakt volgend jaar terug te
komen. Met dank aan alle deelnemers en zeker aan de organisatie
Henk en Hennie.

Hoelahoepen, touwtjespringen
en schminken
Uithoorn - Buitenspelen juichen
we bij Zorg en Zekerheid toe. Het is
leuk en goed voor een gezonde ontwikkeling. Daarom zijn wij samen
met Videt, JOGG en de Buurtbeheren Zijdelwaard en Europarei op 18
augustus van 13.30 tot 16.30 uur actief bij buurtcentrum Het Buurtnest
in Uithoorn. De grasvelden rondom
buurtcentrum het Buurtnest worden van 13.30 tot 16.30 uur omgetoverd tot één groot speelveld. Kinderen kunnen zich uitleven op de
stormbaan, een balletje meetrappen
met levend tafelvoetbal, leren hoela-

hoepen en maken de gekste sprongen tijdens de workshop ‘ropeskipping’. Bij elk spel krijgen de kinderen
een stempel, een volle stempelkaart
levert na afloop een mooie prijs op.
Omdat we buitenspelen toejuichen
is deze middag gratis. Dus gympen aan en gaan! Buurtcentrum het
Buurtnest is gevestigd aan de Arthur
van Schendellaan 59 in Uithoorn. De
spelenkermis is het afsluitende onderdeel van de Zomeractiviteiten die
de Buurtbeheren Europarei en Zijdelwaard samen met Videt en JOGG
in Uithoorn organiseren.

Assum Delft ronde Achterveld
Tour de Junior bestaat dit jaar “60
jaar”. Sinds 1958 organiseert een
team van vrijwilligers uit het dorp
Achterveld een Internationale wielerweek. In 1958 waren er nog geen
renners uit het buitenland maar
gaandeweg wisten de Europese
renners ons te vinden. Het bestuur
van de Tour de Junior organiseert
daarom ten gelegenheid van het jubileum iets voor de renners die in
het verleden wellicht bij de Tour de
Junior hebben gereden. Zij hebben
gekozen voor een criterium op 13
augustus vooruit lopend op de Tour
de Junior wielerweek die op maandag 14 augustus van start gaat. Op
zondag 13 augustus werden een criterium voor amateurs-SportklasseJunioren en een wedstrijd voor de
60+/68+ renners verreden. Bij de
amateurs reden de UWTC-ers Bart
de Veer en Niels Ruijter mee. Beide jongens hebben in het verleden
een heel aantal keren de Tour de Junior gereden. Met een startveld van
71 renners een goed gevuld veld. En
er werd pittig doorgereden door deze groep. Een aantal keren waren er
ontsnappingen die meestal binnen
enkele rondes weer teniet werden
gedaan. Half koers leken er drie renners echt weg te zijn en Niels kon
net de oversteek niet maken.
Renners
In de laatste fase werden deze renners toch weer bijgehaald. Bart had
ondertussen lek gereden en van George een reservewiel van Niels gekregen. Op het moment dat het wiel
goed zat reed het peloton alweer op
volle snelheid voorbij. Bart had nog
geen teken van de jury gekregen
dat hij weer aankon sluiten, meldde
zich bij de jurywagen en moest nog
maar een ronde wachten. En aangezien er maar één ronde vergoeding
wordt gegeven, sloot hij met een
ronde achterstand weer aan. Helaas

mocht hij hierdoor de wedstrijd niet
helemaal uitrijden. Niels werd 22e
en had tijdens de wedstrijd nog een
paar premies gescoord. Volgens de
speaker werden de 52 rondes afgelegd met een snelheid van ruim 45
km/u. Leuk, weer even sfeer ‘snuiven’ in Achterveld. Helaas dit jaar
geen UWTC jeugdleden en/of nieuwelingen in deze prachtige wielerweek. Bij de 68+ deden Guus Zantingh en Leen Blom mee. Nadat het
startschot was gegeven werd er
hard gekoerst en na 7 ronden ontstond er een kopgroep van 4 renners met daarbij Leen Blom, deze
kopgroep hield geen stand en werd
na 8 ronden ingelopen. Even over de
helft van de koers sprong Piet Gruteke weg en nam een ruime voorsprong, enkele ronden later vormde zich een groep van 4 renners met
daarbij wederom Leen Blom. Deze
renners werden niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen
door Piet Gruteke uit Rotterdam, 2e
werd Harry Kellenaers uit Venraij en
Leen Blom maakte het podium compleet door als 3e te finishen. Guus
Zantingh eindigde als 8e.
Grote prijs Balk
John Tromp is na een langdurige
blessure weer op de weg terug en
vierde dat op 13 augustus 2017 met
een derde plaats in de grote prijs
Balk op Sloten bij de categorie 60+.
Ben de Bruin werd vierde en mocht
ook nog een premie mee naar huis
nemen. Datzelfde gold voor Marcel
Versteeg bij de categorie 50+. Marcel finishte in het peloton.
Nootdorp
Lorena liet zich op donderdag 10
augustus goed zien in Nootdorp.
Met z’n vijven wisten ze een kopgroep te vormen en in de eindsprint
pakte Lorena de zege!

