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Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

AMSTELHOF RUNNING
Looptrainingen voor beginnende
en gevorderde lopers
Kijk voor meer informatie op:

Gemeente Uithoorn wil kerkgebouw aan de Schans behouden:

Dat is één, kom gemeente,
redt nu ook het kerkhof
Uithoorn – De vakantie in Noord
Holland is voorbij, dus ook de gemeente Uithoorn ontwaakt weer.
Het was echt zes weken ijzig stil.
Hoewel onze krant al die weken
boordevol stond over het dreigende
leeghalen van het prachtige kerkhof aan Zijdelveld, het bleef stil.
Reageerden er honderden, werkelijk honderden bewoners en nabestaanden en waren al deze reacties

dat zij het kerkhof wilden behouden,
het leek wel of alle raadsleden, alle
wethouders van de aardbodem waren verdwenen. Ze hielden blijkbaar
een zomerslaap. Afgelopen week
ontwaakte in ieder geval het college weer, want we ontvingen weer
een college besluit, en wat voor een.
Het college van Uithoorn heeft volgens de besluitenlijst besloten: “ Het
voornemen uit te spreken om op ba-

sis van een met het Bisdom Haarlem te sluiten intentieovereenkomst,
gezamenlijk kaders te bepalen voor
een herontwikkeling van de locatie
aan de Schans en de daarop aanwezige kerkelijke gebouwen, waarbij het behoud van het beeldbepalende karakter van de daar aanwezige bebouwing uitgangspunt is”,
aldus het besluit. Tevens besloot
het college: “in te stemmen met het
conceptraadsvoorstel en –besluit,
waarin de raad wordt gevraagd zijn
wensen en bedenkingen betreffende dit voornemen aan hen kenbaar
te maken”.
Nu de volgende
Het ziet er dus naar uit dat dan het
beeldbepalende deel van de kerk
aan de Schans op de een of andere
manier behouden gaat worden. Wel
gemeenteraad, maak u nu ook sterk
voor het behoud van de karakteristieke begraafplaats aan het Zijdelveld. Luister naar de wensen van de
burgers, uw kiezers en ga eens praten met het kerkbestuur of bisdom.
Als u de krant heeft gevolgd weet
u dat het kerkhof pas over vijftig
jaar herbestemd mag/kan worden.
Waarom gaat/wil het kerkbestuur
dan al over een maand grafzerken
gaan weghalen? Kan de gemeente/
raad, niet zorgen dat het behouden
blijft en onderhouden? Als u toch
het gesprek aangaat, kunnen beide onderwerpen behandeld worden. Scheelt tijd. De vereniging nabestaanden en honderden burgers
rekenen op u.

Zonnebloem zoekt regiosecretaris
Uithoorn - Het bestuur van de regio Amstelland van de Zonnebloem
is zeer dringend op zoek naar een
vrijwillig(st)er die regiosecretaris wil
worden. De functie omvat naast het
vervullen van secretariaatswerkzaamheden en regionale bestuurstaken ook het in teamverband ondersteunen van de door de regio
georganiseerde activiteiten. Daar-

naast is communicatie met de 9 lokale afdelingen binnen de regio een
belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Gezien de aard van de
functie is bekendheid met e-mail,
Word en Excel onmisbaar. De Zonnebloem richt zich op mensen met
een lichamelijke beperking door
leeftijd, ziekte of handicap en voor
wie sociaal isolement dreigt. Naast

het ontvangen van huisbezoek door
vrijwilligers kunnen de deelnemers
meedoen aan allerlei activiteiten,
evenementen en vakanties. Meer
informatie is te vinden op http://
regio-amstelland.zonnebloem.nl onder de rubriek vacatures. Aanmelden kunt u via 06-53202154 of per
email:
amstelland-zonnebloem@
hotmail.com

Avond en nacht van 20 op 21 augustus a.s.:

Afsluiting verbindingsweg
A2-A12 op 20-21 augustus
Regio - In de avond en nacht van
donderdag 20 augustus 2009 voert
Rijkswaterstaat van 21.00 uur tot
05.00 uur werkzaamheden uit aan
de A2 ter hoogte van knooppunt
Oudenrijn. Verkeer vanaf de A2 uit
Amsterdam kan niet rechtstreeks
naar de A12 richting Den Haag. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid en
moet rekening houden met een langere reistijd. Gedurende deze afsluiting worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de vangrail.

Het verkeer vanuit Utrecht Centrum wordt omgeleid via de A2 richting Den Bosch over toe- en afrit 9
(Nieuwegein). Verkeer vanaf de A2
uit Amsterdam wordt omgeleid via
de A12 richting Arnhem over toeen afrit 16 (Papendorp).
De omleidingsroutes worden met
gele borden langs de weg aangegeven. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd.

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet
Rijkswaterstaat er alles aan om de
hinder en de overlast zo beperkt
mogelijk te houden en het verkeer
zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over
werkzaamheden en de te verwachte hinder kunt u contact opnemen
met de landelijke informatielijn van
Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis),
of kijk op www.rijkswaterstaat.nl of
www.utrechtbereikbaar.nl

voor Het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

Inbrekers betrapt
De Kwakel - Op het moment dat
zij, dinsdag 4 augustus rond kwart
voor negen, bij een bedrijf aan het
Fraxinus in De Kwakel wilden inbreken, werden vier mannen betrapt
door een vrachtwagenchauffeur.
De inbrekers gingen er in een auto vandoor. De politie heeft beveiligingscamerabeelden veiliggesteld
en stelt een onderzoek in.

www.amstelhof.com

GEEN KRANT ONTVANGEN? 0297-581698

Auto weg na inbraak in
een woning
Uithoorn - Inbrekers zijn van zaterdag op zondagnacht 10 augustus
rond drie uur, na verbreking van een
raam een woning aan het Gooimeer
binnen gedrongen. Binnen maakten
zij autosleutels buit en namen vervolgens de voor de woning gepar-

keerde auto mee. De bewoner ontdekte de diefstal, op het moment dat
deze zachtjes de oprit afrolde. Zijn
poging om de bestuurder te arresteren en de diefstal tegen te houden,
mislukte. De daders scheurden met
de auto weg en wisten te ontkomen.

Nieuw digitaal schoolbord
voor de Regenboog
Uithoorn - Afgelopen maandag, op
de eerste schooldag, heeft basisschool de Regenboog hun nieuwe
digitale schoolbord in gebruik genomen.
Dit digitale schoolbord had groep
8 eind vorig schooljaar gewonnen
door met de BankBattle van de Ra-

bobank succesvol de kluis te kraken. Groep 8 van vorig jaar zit niet
meer op school en kan dus geen
gebruik meer maken van deze prijs,
maar meester Frans en zijn nieuwe klas zijn erg blij met het nieuwe bord. Het digitale schoolbord is
geleverd door Van Hilten alles voor

kantoor, de vaste leverancier van de
Regenboog.
Op de foto staat de nieuwe groep
8 met daarachter in het midden
meester Frans. Links van hem staat
Wim Meijers, directeur van Rabobank Uithoorn en rechts staat Wouter van Hilten.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info.

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Verkeerde telefoonnummers
Op de gemeentepagina van 5 augustus zijn verkeerde telefoonnummers geplaatst.
Zo staat bij een publicatie over de
natuurvriendelijke oevers een fout

telefoonnummer (0297) 513 025. Dit
moet zijn (0297) 517 025.
Wilt u zeker zijn dat u de gemeente
bereikt, dan kunt u het beste bellen
met het nummer 0297 51 31 11.

Conﬂict met de buren?
Heeft u problemen, klachten of een beginnend conﬂict
met uw buren en komt u er samen niet uit? Dan kunt u
de hulp van buurtbemiddeling inroepen.
Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die bij u op bezoek komen
om samen met u te zoeken naar oplossingen. Deze vrijwilligers
hebben een gedegen training gekregen om u en uw buren te begeleiden naar een oplossing voordat de situatie escaleert. De bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig.
Het doel van buurtbemiddeling is om de communicatie tussen de
twee partijen weer op gang te brengen en hen te ondersteunen bij
het zoeken naar een eigen oplossing.
Buurtbemiddeling wordt u gratis aangeboden.
Voor meer informatie of het melden van een probleem kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn, Vita welzijn en advies, telefoon 020 5 430 430
of via mail: buurtbemiddeling@
vitawelzijnenadvies.nl
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Huishoudelijke
verzorging opnieuw
aanbesteed
Met deze aanbesteding heeft
de G2 Aalsmeer- Uithoorn
meerdere zorgaanbieders
kunnen contracteren. Op deze
manier streeft de G2 AalsmeerUithoorn naar meer keuzevrijheid voor de burger tussen de
verschillende aanbieders van
zorg.

Met de volgende zorgaanbieders
heeft de G2 Aalsmeer – Uithoorn
een contract afgesloten. De contracten gaan in op 1 september 2009 en
hebben een looptijd van twee jaar.
Daarna kunnen de contracten twee
keer met een jaar worden verlengd.
•
•

T-Zorg
Thuiszorg Aalsmeer (Zorgcentrum Aelsmeer)

•
•
•
•
•

Thuiszorg Service Nederland
(Evean)
Stichting Amstelring
Flexicura BV
Axxicom Thuishulp BV
Algemeen Thuiszorgbureau BV

De inwoners van de gemeenten
Aalsmeer & Uithoorn die nu huishoudelijke verzorging ontvangen krijgen
in september persoonlijk bericht.

Vragen:

Heeft u vragen over de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging? Neem dan gerust contact op
met het Loket wonen, welzijn en
zorg Aalsmeer-Uithoorn via het telefoonnummer 513131.
Het loket wwz is op werkdagen geopend van 08:30 uur tot 12:30 uur.

Omwisseling
bromﬁetscertiﬁcaat nog
mogelijk tot 1 oktober
Het bromfietscertificaat is
vanaf 1 oktober 2006 vervangen door een bromfietsrijbewijs. Degenen die na die datum geslaagd waren, konden
bij de gemeente een rijbewijs
met de nieuwe categorie AM
aanvragen.
De huidige bromﬁetscertiﬁcaten die
nog niet zijn omgewisseld blijven
geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009.
Houders van een bromfietscertificaat hebben nog tot die datum de
tijd om hun certiﬁcaat om te wisselen voor een rijbewijs met de categorie AM. Na deze datum is het certificaat niet meer geldig en dus
niet meer omwisselbaar. Wie een

bromﬁetscertiﬁcaat gaat omruilen tegen een rijbewijs AM moet hiervoor
 40,35 betalen, een pasfoto (moet
voldoen aan de gestelde pasfoto eisen), inleveren en een geldig identiteitsbewijs meenemen.
Als u het bromfietscertificaat niet
voor 1 oktober 2009 heeft omgeruild, dan moet u voor het verkrijgen
van een bromﬁetsrijbewijs een theorie-examen afleggen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Het is niet nodig om het bromﬁetscertiﬁcaat om te wisselen als u voor
1 oktober 2009 een autorijbewijs
haalt. U krijgt dan namelijk automatisch het AM-rijbewijs op het rijbewijsdocument bijgeschreven.

Informatieavond
herinrichting
Amsterdamseweg

Op donderdag 20 augustus aanstaande organiseert de gemeente een bijeenkomst voor ondernemers en bewoners
van bedrijventerrein Uithoorn over de herinrichting van de
Amsterdamseweg.
In 2011 wordt de Amsterdamseweg, samen met de Zijdelweg, aangesloten op de nieuwe provinciale weg N201 en krijgt daardoor een belangrijke rol in de ontsluiting van de gemeente Uithoorn. De gemeente neemt de Amsterdamseweg het komende jaar stevig onder handen
zodat deze in 2011 helemaal gereed is om aangesloten te worden.
Tijdens de informatieavond presenteert de gemeente het conceptontwerp voor de Amsterdamseweg en krijgen bewoners en ondernemers
de gelegenheid vragen te stellen en hun mening te geven over het
plan. Verder komen deze avond het proces en de planning aan de orde en zal er aandacht worden geschonken aan de revitalisatie van het
bedrijventerrein. Medio februari 2010 zal de formele inspraak plaatsvinden. De uitvoering van het werk begint eind 2010.
De bijeenkomst op 20 augustus begint om 19 uur in de Thamerkerk
aan de Amsteldijk-Noord 1 in Uithoorn.
Wanneer u vragen hebt over de herinrichting van de Amsterdamseweg
kunt u contact opnemen met projectleider Jack de Jong. Dit kan telefonisch via 0297 – 51 31 11 of per email via jack.de.jong@uithoorn.nl.

Nieuws uit de
gemeenteraad
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de
raadsvergadering moet u zich
even aanmelden bij de grifﬁer.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op
de dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

VOORAANKONDIGING
RAADSVERGADERING
OP 27 AUGUSTUS 2009

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van
de raadsvergadering van donderdag
27 augustus 2009:

In het Informatief Beraad:
• stedenbouwkundige
randvoorwaarden
ontwikkellocaties De Kwakel;
• begroting 2010 Stadsregio
Amsterdam;
• wijziging verordening
voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning.
In Politiek Debat/Stemmingen:
• gebiedsproﬁelen kwaliteitsplan
openbare ruimte;
• rekening 2008 en begroting 2010
Veiligheidsregio;
• geheimhouding bijlagen bij b&wvoorstel inzake H. Swarthlaan;
• benoeming directeur en plv.
directeur rekenkamer.
De agenda’s en de bijbehorende
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrijdag 21 augustus 2009 op de website
van de gemeente Uithoorn. Woensdag 26 augustus staat de agenda op
de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de grifﬁer van
de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of email: grifﬁe@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van
de vergadering hiervoor hebben
aangemeld bij de grifﬁer (per telefoon of e-mail).

Nieuwe uitvoeringsregeling
amateurkunst 2009-2012
provincie Noord-Holland
Wij willen de verenigingen in
Uithoorn graag attenderen op
deze nieuwe subsidieregeling
van de provincie Noord-Holland.
Subsidie kan worden aangevraagd
voor amateuractiviteiten met een
regionale uitstraling, die gericht
zijn op:
• de verbetering van de kwaliteit
van de amateurs;
• de versterking van de mogelijkheden waarop de amateurs zich aan

•

het publiek kunnen presenteren;
de vergroting van de diversiteit
van de deelnemende amateurs.

Subsidieaanvragen voor 2010 moeten uiterlijk 30 september 2009 bij de
provincie zijn ingediend. Begin 2010
is er een 2e ronde voor de periode 1
juli 2010 tot en met 30 juni 2011, hiervoor geldt als sluitingsdatum 1 april
2010. De uitvoeringsregeling en het
aanvraagformulier zijn te vinden op
de website www.noord-holland.nl onder “subsidieloket”
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Nieuwe locatie tijdelijke
hondenborden
Tijdelijk hondenborden

Veel hondenbezitters en hondenuitlaters houden zich goed aan de regels met betrekking tot de hondengebieden. Maar jammer genoeg niet
iedereen. Wij krijgen nog steeds veel
klachten over hondenpoep op andere groenstroken, de stoep en zelfs
op speelveldjes. Dit komt vooral voor
op groenstroken of speelveldjes die
aansluiten aan een route of losloopgebied. Om nog eens extra duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling
is, plaatsen we op diverse overlastplaatsen tijdelijke borden. Die maken extra duidelijk dat deze plekken
geen onderdeel zijn van het hondenuitlaatgebied!

De nieuwe locaties

De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond:
• Willem Klooslaan
• Burgemeester Kootlaan
• Zevenblad
• Monnetﬂat

plaatjes geven de grenzen aan. Voor
de losloopgebieden geldt dat hondenpoep niet hoeft te worden opgeruimd en honden lekker los mogen
lopen. Op de hondenroutes moeten
de honden zijn aangelijnd en moeten de uitwerpselen op verhardingen
worden opgeruimd. In het groen mogen ze blijven liggen. Overal elders
moeten honden altijd zijn aangelijnd en moet hun poep worden opgeruimd. Op speelplaatsen mogen
honden helemaal niet komen. Meer
informatie kunt u vinden op www.uithoorn.nl/in_uithoorn/wonen/honden

Nieuwe plaatsen doorgeven

Omwonenden kunnen bij voorkeur
via e-mail (gemeente@uithoorn.
nl, o.v.v. hondenborden), of telefonisch (513111) of schriftelijk (gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420
AA Uithoorn) een locatie voor tijdelijke hondenborden voorstellen. Geregeld worden de borden op een nieuwe locatie gehangen.

Extra controles

Wat zijn ook al weer de regels? In Uithoorn zijn de hondenroutes en hondenlosloopgebieden duidelijk aangewezen met opvallende borden en
paaltjes. De paaltjes met rode (uitlaatroute) en groene (losloopgebied)

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
- Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

WERKZAAMHEDEN
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is 13 juli begonnen met de werkzaamheden op de
Amsterdamseweg in de gemeente Uithoorn. Dit houdt in dat er zand
wordt aangebracht op het nieuw
aan te leggen tracé tussen de Hollandse Dijk en de Amsterdamseweg. Gedurende een periode
van circa twee weken vinden er zandtransporten
plaats, waarbij er ongeveer 10 vrachtwagens per uur
via de Zijdel-

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
De Stichting Brede School Legmeer is een samenwerkingsproject van
de Stichting Uithoornse Kinderopvang, de Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn met basisschool De Kwikstaart, de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg met SBO-school De Dolﬁjn, de Stichting
Auro voor Openbaar Primair Onderwijs met basisschool Toermalijn en de
gemeente Uithoorn met haar welzijnsvoorziening in de wijk Legmeer. Het
bestuur van de Stichting Brede School Legmeer is samengesteld uit bestuursleden van de participerende scholen en de kinderopvang.
De Brede School Legmeer zal medio oktober 2009 in gebruik genomen
worden en haar doelstellingen, beschreven in visiedocumenten, gaan realiseren. Deze zijn o.m.:
• Bevorderen van samenwerking tussen de partners vanuit de gemeenschappelijke visie
• Bevorderen van de sociale competentie van kinderen en actieve deelname van kinderen en ouders aan de samenleving, onderwijs, kinderopvang en vrije tijd
• Het realiseren van effectieve samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen
• Het versterken van de sociale cohesie in de wijk
Het bestuur van de Stichting Brede School Legmeer zoekt met ingang van
1 augustus 2009 een

De voorzitter leidt niet alleen de vergaderingen van het bestuur, maar is
ook in de opbouwfase een belangrijke motor binnen het bestuur om de
missie en visie van de Brede School te realiseren. Van het bestuur wordt
o.m. gevraagd:
• Het besturen van de stichting
• Vaststellen van een jaarplan en activiteitenplan
• Vaststellen van een begroting en jaarrekening
• Vaststellen van het beheersplan
• Toezicht houden op de algemene gang van zaken

De algemene regels

UITVOERING

Activiteiten en evenementen

onafhankelijk voorzitter

Op de plekken waar de borden
staan, wordt extra gecontroleerd
door de gemeentesurveillanten. Bij
constatering van een overtreding
kunt u een boete krijgen.

WERK IN

Activiteitenkalender

weg, Wiegerbruinlaan en de Amsterdamseweg heen en weer rijden. Er
kan hierdoor overlast ontstaan.

FIETSPAD LANGS
RANDWEG
(AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds 6 mei in verband met de aanleg van de N201 afgesloten. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die
via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit
de volgende twee omleidingen: De
Randweg via de Noorddammerweg
naar de Legmeerdijk en v.v., of de
Randweg via Poelweg, N201 naar
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting
is nodig vanwege de aanleg van de
N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd

WERKZAAMHEDEN N201
TUSSEN LEGMEERDIJK
EN THAMERLAAN

Van 31 augustus tot 12 september
werkt de provincie Noord-Holland
tussen 20.00 en 05.00 uur aan de
N201 tussen Legmeerdijk en Thamerlaan. In de week vanaf 31 augustus wordt gewerkt aan het gedeelte vanaf de Legmeerdijk tot Zijdelweg en in de week vanaf 7 september is de N201 tussen Zijdelweg
en Thamerlaan aan de beurt. De
werkzaamheden omvatten asfalteren, markeren en belijnen. Ook worden diverse bomen gesnoeid of gekapt. Tijdens de werkzaamheden is
er een omleidingsroute voor het verkeer. De omleiding wordt met borden
aangegeven. De hulpdiensten, zoals brandweer en ambulances, kunnen dan gebruik maken van het
ﬁetspad

Wij vragen derhalve een betrokken en ervaren bestuurder die de uitvoering van het concept van de Brede School in Uithoorn een goede start kan
geven. De voorzitter kan rekenen op de medewerking van betrokken medebestuurders, enthousiast directieteam en personeel van de partners.
Naar verwachting zal het bestuur in de eerste fase maandelijks vergaderen.
Op verzoek worden statuten en visiedocumenten digitaal toegezonden.
Aanmelding kan schriftelijk geschieden aan:
Bestuur Stichting Brede School Legmeer
Postbus 84
1420 AB Uithoorn
of via onderstaande e-mailadres:
Chr.M.M. Woerden
06 – 22 72 36 03
chris.woerden@aloysiusstichting.nl

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
19 aug.
20 aug.
26 aug.
26 aug.
29 aug.
29 en 30 aug.
1 sept.
2 sept.
5 sept.
5-8 sept.
6 sept.
6 sept.
8 sept.
9-13 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.
14 sept.
15 sept.
23 sept.
1 okt.
6 okt.
7 okt.
13 okt.
25 okt.
27 okt.
31 okt.
4 nov.
7 nov.
14 nov.
24 nov.
8 dec.

Buurtschouw De Kwakel, Dorpshuis, 17.30 uur
Infoavond herinrichting Amsterdamseweg,
Thamerkerk, 19.00 uur
Zomeractiviteiten op Kinderboerderij De Olievaar
(13.30-15.30 uur)
Buurtschouw De Kwakel, Watsonweg/Vuurlijn, 17.30 uur
Tropical Night in Oude Dorp (20.00-01.30 uur)
Open dagen Stichting Crea. Fort a.d. Drecht
Bewonersoverleg Meerwijk, De Kajuit, 19.00 uur
Buurtschouw De Kwakel, buitengebied
Braderie op Amstelplein
Kermis op evenementerrein
2de Uithoorse skatekampioenschap bij The Mix
Wereldrecordpoging Kayakwalk, Oude Dorp
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
Circus Althoff, evenemententerrein
kids@the mix (8-12 jaar)
Open monumentendag, Fort a/d Drecht,
Thamerkerk en voormalige raadhuis
Openluchtconcert KNA, 13.00 uur Thamerkerk
Feestelijke opening frontofﬁce Steunpunt vrijwilligerswerk
Uithoorn (17.00 uur) in openbare bibliotheek A. Arienslaan
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk, 19.30 uur
Dag van de Ouderen, evenemententerrein
Bewonersoverleg De Legmeer,
buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
Bewonersoverleg Europarei
Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur
Braderie Oude Dorp
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
Winteractiviteit op kinderboerderij d’Olievaar
50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
Intocht Sinterklaas, Marktplein
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en
activiteiten voor de rest van het jaar
op onze website www.uithoorn.nl/
activiteiten. Meer informatie over de
buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.

O F F I C I Ë L E M E D E D ELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Anjerlaan 2A, bouwaanvraag fase 2 voor het geheel vernieuwen van een woning met bijgebouw.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van gevelaanzicht.
De Legmeer
- Bieslook tussen Legmeer en Legmeer-West, reguliere bouwaanvraag voor het
plaatsen van 2 ﬁets- voetgangersbruggen.
Legmeer-West
- Groene Kikker 37, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde en aan het zijdakvlak.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J N Wagenaarweg 6, bouwaanvraag fase 2 voor het gedeeltelijk vergroten van een kantoorpand op de 3e verdieping.

Vervolg op volgende blz.
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OFFIcIëLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Iepenlaan 40 woning, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel.
Bezwaar: t/m 24 september 2009
Meerwijk-West
- Witkopeend 8, vergunning voor het vergroten van een woning op de eerste
etage aan de voorzijde. Beroep: t/m 30 september 2009.
Meerwijk-Oost
- Skateboardbaan Meerwijk, vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren van een skatefestival op 6 september 2009 van 11.00 – 19.30 uur. Be-

zwaar t/m 18 september 2009
Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het organiseren van
een buurtfeest op 12 september 2009 van 15.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m
23 september 2009
Amstelplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van
zwak alcoholhoudende drank aan de exploitant van café Herbergh 1883 op 12
september 2009 van 15.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 23 september 2009

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 35, vergunning voor het slopen van asbesthoudende materialen. Bezwaar: t/m 24 september 2009.
- Amsterdamseweg 10, vergunning aan Enduro Sportz voor het organiseren
van een magazijnverkoop van 17 t/m 19 september 2009. Bezwaar t/m 23 september 2009.

Thamerdal
- Zijdelveld 24, vergunning voor het verbouwen van het pand ten behoeve van
een kinderdagverblijf. Bezwaar: t/m 23 september 2009.

AANWIjzING LEERpLIcHTAMBTENAAR
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het in zijn vergadering van 15 juli 2009 besloten heeft de heer D.J. de Boer aan te wijzen als leerplichtambtenaar. Deze aanwijzing treedt met terugwerkende kracht in werking tot
1 april 2009. De heer De Boer is belast met het toezicht en naleving van het bij of
krachtens de Leerplichtwet 1969 bepaalde. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht om dergelijke bevoegdheden officieel bekend te maken. Deze aanwijzing geldt alleen gedurende zijn dienstverband.

-

Legmeer-West
- Vogellaan 49, vergunning voor het plaatsen van een tuinhuis. Beroep: t/m 30
september 2009.
- Groene Kikker 37, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde en aan het zijdakvlak. Bezwaar: t/m 24 september 2009.

WWW.UITHOORN.NL

Komt dat zien, komt dat
zien! Het circus komt eraan!

le peutergroepen. Dinsdag 23 juni
jl. was het dan eindelijk zover - alle peuters waren welkom in Circus
Hummeloord van 9.00 uur tot 12.30
uur!
De peuters hadden voorafgaand
aan het feest al druk gewerkt aan
het thema. De speelzaal was versierd met ballonnen en in het midden stond een grote circustent.
De kinderen werden ontvangen
door ‘circusdirecteur’ juf Susanne.
Zij vertelde dat haar circusartiesten al op vakantie waren en vroeg of
de kinderen haar wilden gaan helpen. Dat wilden ze natuurlijk wel en
enthousiast startten ze met de verschillende onderdelen.
Er was een gevarieerd spelletjescircuit uitgezet, voor ieder wat wils.
De kinderen konden ballen gooien, door een hoepel van vuur stappen, acrobatische koprollen maken,
trampoline springen en koorddansen. Ook werd er druk geschminkt,
van stoere tijgers tot prachtige prinsessen.
En natuurlijk kon er lekker gegeten
worden! De kinderen konden hun
eigen cakeje versieren en spekhappen van de waslijn. Het feest hebben we afgesloten met heerlijke
zelfgemaakte pannenkoeken.

Eerste Algemene
Ledenvergadering DUS!
Uithoorn - De nieuwe plaatselijke politieke partij DUS! houdt op 31
augustus 2009 haar eerste Algemene Ledenvergadering.
DUS! (Duurzaam Solidair) is een
nieuwe partij in Uithoorn en De
Kwakel. GroenLinks en D66 gaan
samen met niet partij-gebonden inwoners in maart 2010 de gemeenteraadsverkiezingen in om te werken aan:
Uithoorn en De Kwakel zijn koplo-

per in duurzaamheid. Participeren in
de samenleving is voor iedereen bereikbaar.
Meer inwoners, en met name kinderen en jongeren, denken en beslissen mee.
Natuur wordt gewaarborgd in deze
randstedelijke omgeving.
Op deze Algemene Ledenvergadering zal het definitieve bestuur gekozen worden. Vanaf de oprichting
op 12 juni 2009 hebben de voorzit-

ters van de afdelingen van GroenLinks en D66, Luuk Heijlman en Ans
Gierman, als voorlopig bestuur gefungeerd.
Alle leden en donateurs zijn van harte welkom op 31 augustus. DUS!, als
u daarbij wil zijn: aanmelden kan bij:
Martin Tijdgat mtijdgat@zonnet.nl
DUS! Heeft inmiddels ook al een
website: www.dus-uithoorn.nl Daar
kunt u zich ook aanmelden om de
nieuwsbrief te ontvangen.

Uithoorn - Tegen het einde van ieder schooljaar organiseert peu-

terspeelzaal Hummeloord een zomerfeest voor de kinderen van al-

Bij het ophalen van de kinderen
kreeg iedereen nog een mooie ballon mee naar huis en een klein cadeautje. Mede dankzij de hulp van
de juffen Susanne, Helene, Astrid en
Caroline en een aantal enthousiaste ouders kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagd zomerfeest!

Navigatiesystemen gestolen
Uithoorn/De Kwakel - Zowel in de nacht van 27 op 28 juli, als 6 op 7 augustus is er uit personenauto’s
navigatiesystemen ontvreemd. De auto’s stonden geparkeerd in Meerwijk, Legmeer en De Kwakel. Voor
zover bekend zijn vijf eigenaren het slachtoffer geworden. Door de inbraak raakten de auto’s beschadigd,
wat een extra schadepost opleverde.

Opening hockeyseizoen
Qui Vive voor jeugdleden
samen met open dag
Uithoorn - Dit jaar zal de opening
van het hockeyseizoen bij Qui Vive
niet zo groots zijn als het lustrumfeest van vorig seizoen maar we
gaan zeker het seizoen weer feestelijk met z’n allen van start op zaterdag 22 augustus.
Natuurlijk wel sportkleren aandoen.
Materialen We beginnen dan met de
open dag voor alle kinderen die kennis willen maken met hockey. Deze
begint om 10.00 uur en dan kunnen
alle kinderen vanaf 5 jaar het hockey leren kennen door mee te doen
aan allerlei oefeningen. Alle materi-

alen daarvoor worden verzorgd door
de club. Na afloop om 11.30u kan
iedereen vragen stellen en degenen
die dat willen zich opgeven voor komend seizoen. Voor vragen over de
open dag kan je terecht bij tcjongstejeugd@quivive.nl.
Bijna gelijktijdig worden alle E, F en
benjamins verwacht tussen 11.00 en
13.00 uur. Alle C en D meiden en
jongens zien we graag tussen 14.00
en 16.00 uur. En de heren en dames
uit de A en B sluiten de dag af, zij
worden verwacht om 17.00 uur en
zullen rond 19.00 uur het veld ver-

laten. Tijdens de clinic voor gaat iedereen in zijn nieuwe team meedoen aan diverse oefeningen en onderlinge partijtjes. Daarnaast worden coaches worden geïnformeerd
door de Technische Commissie en
de keepersmaterialen worden uitgedeeld.
Ondertussen kan iedereen ook even
lekker lekker bijpraten dan wel met
elkaar kennismaken en afspraken
worden gemaakt om de organisatie rond de teams zo goed mogelijk te laten verlopen in het komende seizoen.

Computer van muziekvereniging KNA is gecrasd
Uithoorn - Ben jij diegene die zich
heeft opgegeven voor de jeugddrumfanfare van muziekvereniging
kna-Uithoorn? Dan willen wij je
dringend vragen om alsnog contact
op te nemen met onze vereniging.
Door een computercrash zijn helaas
alle gegevens verloren gegaan van

de nieuwe leerlingen die zijn opgegeven voor deze jeugddrumfanfare.
Daarom doen wij bij deze een dringende oproep om je alsnog aan te
melden op het volgende adres:
Kna-secretariaat@planet.nl of telefonisch op nummer 06-53558979.
De jeugddrumfanfare is een nieuw

project van muziekvereniging KnA
voor iedereen die al kan lezen en
nog geen 16 jaar is. De lessen zijn
tot 1 januari 2010 gratis!!
Iedere leerling krijgt een trompet en
een lesboek in bruikleen van de vereniging. De lessen worden door een
ervaren trompetdocent gegeven op
de woensdagmiddag.
Mocht je ook interesse hebben en
je hebt je nog niet opgegeven voor
deze jeugddrumfanfare dan kan dit
tot 20 augustus op het bovenstaande adres.
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Jaarlijkse Kwakelse braderie 2009:

Gezellig en zonovergoten
De Kwakel - Zaterdag 15 augustus jl. heeft in De Kwakel
de jaarlijkse braderie plaatsgevonden.
Naast kramen met verkoopwaren als kleding, bijouterieen en tuinartikelen, was er veel aandacht voor het verenigingsleven, kunst en cultuur uit het eigen dorp. Zo waren
o.a. KDO, de Stichting De Kwakel Toen & Nu, Scouting
St. Joannesgroep, en Atelier De Kwakel met een kraam

aanwezig. De jonge dorpsgenootjes konden zich vermaken op het springkussen, in de draaimolen of oefenen met
de brandweerspuit. Ondanks dat er geen overvolle straten waren, kan terug gekeken worden op een gezellige en
zonovergoten dag.
Bijgaand een foto-impressie van Annemarieke Verheij
(Verheijfotografie / www.verheijfotografie.nl)
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Wilde planten eten in
De Ronde Venen

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

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
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 emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

De Ronde Venen - Bij de groenteboer kan men eetbare planten kopen, de natuur biedt eetbare planten.
Op dinsdagavond 25 augustus
houdt het IVN een “eetbare planten”
wandeling op de Oude Demmerikse Kade in Vinkeveen. Deze kade is
een restant van een begrenzing van
een moerasontginningsgebied uit
de Middeleeuwen, ontstaan tussen
1000 en 1200, toen deze weidse wildernis ( De Ronde Venen ) door de
mens toegankelijk werd gemaakt.
De meest gangbare kruiden kunnen

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

DIERENhULp

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

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

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTvERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg,
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei
mogelijkheden van zorg:
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch
bureau: tel. 0346-581487.
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

De wandelaars vertrekken bij kaasboerderij De Arend aan de Demmerikse Kade 17 om 19.00 uur. IVN-leden en donateurs gaan gratis mee,
anderen betalen 1,25 euro.
Info en aanmelden: 0297-263115 of
0297-288669 ( na 18.00 uur ) .Riet
de Bruijn.

Dancestudio Shanna
Elleswijk maakt zich klaar
voor een nieuw dansseizoen!

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING

worden bekeken, besnuffeld en geproefd onder de deskundige leiding
van IVN-gidsen. Na afloop krijgen
de deelnemers enkele eenvoudige
recepten mee om thuis een en ander uit te proberen.

Zaterdag a.s. in Uithoorn:

Kidsday in Winkelcentrum
Zijdelwaard
Uithoorn - Op zaterdag 22 augustus a.s. zet winkelcentrum Zijdelwaard alle kinderen in het zonnetje: circusworkshops, een schminkstand, springkussen, knutselterras,
gratis popcorn en ballonnen zorgen ervoor dat jong en oud zich vermaakt tijdens deze gezellige Kidsday.
Er is van alles te doen zoals: Kindervermaak met circusworkshop,
springkussen, schminken, knutselen en gratis popcorn
Kinderen kunnen zich deze middag
opperbest vermaken in winkelcentrum Zijdelwaard. Alle activiteiten
zijn gratis toegankelijk tussen 12.00
en 16.00 uur. Bij de circusworkshop
kan iedereen onder leiding van twee
circusclowns de leukste circustrucjes leren met vele attributen, zoals
koorddansen, ballopen, eenwielfietsen en jongleren. Iedereen krijgt
na afloop een heus circusdiploma!
Daarnaast kunnen kinderen zich
uitleven op het springkussen, gratis laten schminken in een prachtige
creatie of zelf een kunstwerk maken
bij het knutselterras. Er worden ballonnen uitgedeeld en voor de lekkere trek is er voor alle bezoekers een
gratis zakje popcorn. Dus mis niets
van deze gezellige Kidsday! Winkel-

centrum Zijdelwaard…maakt winkelen de moeite waard!

Dansrage
De dansrage van dit moment is
Zumba! Dancestudio Shanna Elleswijk kon natuurlijk niet achterblijven en in het nieuwe seizoen kunt
u dan ook dit revolutionare fitnessprogramma, geïnspireerd door Latijns-Amerikaanse dansen, leren.
Op maandag- en- vrijdagavond zullen onze gediplomeerde Zumba-in-

Aanmelden
Vanaf maandag 31 augustus gaan
alle lessen weer van start! Aanmelden kan via de website, maar wees
er snel bij want de groepen beginnen al aardig vol te raken.
Ook is er de mogelijkheid een kijkje
te komen nemen op onze Open Dag
op zondag 23 augustus. Tijdens deze dag zullen leerlingen diverse demonstraties geven en kan er deelgenomen worden aan leuke workshops. Voor meer informatie en aanmelding kijk op: www.dancestudioshannaelleswijk.nl

Voor proef met nieuwe
hooroplossing

koud vloeibaar glas, Najaarsdecoratie, Opfriscursus Nieuwe spelling,
Workshop Kaasmaken, Spaans voor
gevorderden, Frans, Yoga.
Het totale overzicht staat 26 augustus in de krant. Het is al te vinden
op www.cursusproject.nl Een groot
deel van de docenten is tijdens de
markt aanwezig om informatie te
geven.
Wilt u nu alvast meer informatie, bel
dan even met Auwert Dekker 0297261849 Stuur een mailtje naar cursusproject@planet.nl als u de krant
met het cursusaanbod of de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen.

Op 22 augustus open dag
bij De Woudreus
Wilnis - Op zaterdag 22 augustus organiseert NME-centrum De
Woudreus een open dag. Tussen
10.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom
Deze open dag staat in het teken
van zaden. In deze tijd van het jaar
staan er nog veel planten in bloei,
maar veel planten hebben dan ook
al vruchten en zaden.
Wethouder Dekker zal om 11 uur de
dag openen door nieuwe informatieborden te onthullen. Deze informeren de bezoekers aan de tuin over
de tuin en natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. Ook nemen we die dag
het Hazenpad voor het eerst in gebruik. Langs het Hazenpad kunnen
kinderen een natuur ontdekpad lopen waarbij ze door kleine opdrachten van alles in de natuur beleven.
Dit Hazenpad is gemaakt door leerlingen van het VeenLandenCollege
tijdens hun maatschappelijke stage.
Tijdens de open dag kunt u een kijkje nemen in de educatieve tuin waar
vrijwilligers van o.a. het IVN aan het
werk zijn.
In het centrum zelf is er ook het een
en ander te doen. Zo is er een tentoonstelling over zaden. In deze tentoonstelling kunt u zien wat voor
soort vruchten en zaden er zijn en
op welke manieren zaden zich ver-

structors u laten swingen op heerlijke Latin beats.
Ook onze theaterafdeling wordt in
het nieuwe seizoen uitgebreid. Eind
april (2010) zal Dancestudio Shanna
Elleswijk de musicalproductie ‘Annie’ op de planken brengen. De regie voor deze voorstelling is in handen van Maria Couprie en de choreografie zal verzorgd worden door
Shanna Elleswijk. Heb je altijd al een
keer op het podium willen schitteren? Deelnemen aan de productieklassen kan al vanaf 8 jaar. Op 21
en 22 augustus a.s. vinden de audities in de vorm van workshops zang,
drama en dans plaats.

Testpersonen gezocht:

Cursussen Cursusproject
De Ronde Venen - De Cursusmarkt
van het Cursusproject De Ronde Venen is 4 september. Het feest begint
om 19.30 uur en inschrijven kan tot
21.00 uur. De markt wordt gehouden in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Er is weer een geweldig aanbod van
bekende en nieuwe cursussen.
Bijvoorbeeld; Authentiek buiten koken voor kinderen, Fitness totaal,
Introductieavond Het heelal, ontdek het zelf, Workshop Schilderen
met knikkers, Kunstkoeien teken& schildercursus, Workshop Creatief met chocolade, Schilderen met

Uithoorn - Het is nu nog even genieten van de vakantie, maar Shanna Elleswijk en haar docenten zijn
alweer druk bezig met het voorbereiden van een nieuw dansseizoen.
Eind augustus gaan de deuren van
de dancestudio op de Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn weer open.
Het beloofd een knallend nieuw seizoen te worden met een groot aanbod in dans- en- theaterlessen.
Naast de cursussen jazz/showdance, klassiek ballet, peuterballet
(ADV) en de theaterklassen starten
er dit seizoen ook een aantal nieuwe cursussen en workshops. Zo is
er vanaf september op de vrijdagavond de mogelijkheid om te breakdancen. Docent Timo Veldhuisen zal
de lessen voor jongeren in de leeftijd van 9 tot 16 jaar gaan verzorgen.
Hij is een ervaren docent en zelf nog
steeds een actief breakdancer.

spreiden. U kunt daar onder andere zaden onder de binoculair zien en
zo ontdekken hoe fraai zaden zijn.
U kunt de tentoonstelling besluiten met een quiz over de zaden in
de tuin.
Ook voor kinderen zijn er allerlei activiteiten in het centrum. Naast het
ontdekpad kunnen ze spelletjes
en creatieve activiteiten doen. De
veenmollen, de jeugdafdeling van
het IVN, zullen die dag een nieuwe
beestentoren maken met de kinderen die dat leuk vinden.
Gelijktijdig met de open dag van het
NME centrum zal ook Stichting de
Paraplu een inloopdag organiseren van 10.00 uur tot 13.00 uur. Het
NME centrum en Stichting de Paraplu gebruiken hetzelfde gebouw
aan de Pieter Joostenlaan.
De Woudreus vindt u aan Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor meer
informatie: tel. (0297) 273692.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Uithoorn - Oorwerk audiciens is
geselecteerd om voor een tweetal gerenommeerde fabrikanten
van hooroplossingen een test met
een nieuwe generatie hoortoestellen uit te voeren.
De nog op de markt te verschijnen hoortoestellen maken deel
uit van een complete familie, geschikt voor lichte tot ernstige gehoorverliezen.
Oorwerk is daarom nu op zoek
naar mensen die al ervaring hebben met hoortoestellen, maar
vooral ook naar mensen die merken of weten dat hun gehoor tekort schiet en die daar iets aan
willen veranderen. Herkent u zich
hierin, dan kunt u de hoortoestel-

len gedurende de testperiode uitgebreid testen.
De hooroplossingen zijn zeer
compleet en bieden een uitstekende geluidskwaliteit in talloze geluidssituaties. Verder zorgt
de synergie van de verschillende producteigenschappen voor
een zeer helder geluidsbeeld en
daarmee voor een sterk verbeterd
spraak verstaan.
Wilt u de mogelijkheid benutten om als eerste kennis te maken met de nieuwste hoortechnologie? Belt u dan met onze audiciens voor meer informatie. Oorwerk Audiciens, Schans 2, 1421
BB Uithoorn, Tel. 0297 520 100.
uithoorn@oorwerk.nl

Kleingeldwisseltruc
Vinkeveen - Een bejaarde vrouw
deed op woensdag 5 augustus aangifte van een kleingeldwisseltruc die
op dinsdag 4 augustus plaatsvond.
Op dinsdag 4 augustus rond 18.15
uur werd een 86-jarige vrouw bij
haar woning aan de Herenweg aangesproken door een man en vrouw.
Beiden spraken een buitenlandse
taal en gebrekkig Engels. Zij hingen een verhaal op dat zij een garage moesten bellen en of zij kleingeld kon wisselen. Zij pakte haar
portemonnee en wisselde het geld.
De man zag daarbij kans vingervlug
bankbiljetten uit de portemonnee
te stelen, zonder dat het slachtoffer
dit op dat moment bemerkte. Daarna verlieten de man en de vrouw de
woning. Later ontdekte de Vinke-

veense dat de man meerdere bankbiljetten had gestolen.
Waarschuwing
De politie waarschuwt oplettend
te zijn indien u op straat wordt gevraagd kleingeld te wisselen (voor
parkeren / telefoneren). Het is de afgelopen maanden al meerdere malen voorgekomen dat kwaadwillende lieden op een vingervlugge manier bij het wisselen de bankbiljetten uit de portemonnee weten te
halen. Wees hier dus op bedacht.
Geef bijvoorbeeld als antwoord dat
u geen kleingeld of uw portemonnee niet bij u heeft. Mocht u wel willen wisselen, zorg dan dat de ander
niet aan of in de buurt van uw portemonnee kan komen.

Startavond Hiddai
Wilnis - Wij zijn een leuk koor
waar je bij mag komen als je
15+ of ouder bent.
We zingen Christelijke liederen en hebben een fijne dirigent. (Jan Groenendaal).
Voordat we beginnen met de
repetities, starten we dit seizoen op 27 augustus om 18.00
uur met klompengolf.
We gaan dit doen bij Arie Boer,
Mijdrechtse Dwarsweg 15.
Daarna gaan we om 19.45 bar-

becueën bij familie Vis,, Padmosweg 16. De kosten bedragen 10,- per persoon , opgeven kan bij Jacco Kroese voor
22 augustus via de mail; jaccokroese@hetnet.nl. Vergeet
niet te vermelden of je alleen
komt klompengolven/barbecueën of de hele avond ons
komt vergezellen.
De repetitieavonden beginnen vanaf 3 september elke
donderdag om 20.00 uur in de
Roeping.
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Record aantal kinderen bij

SPEEL MEE WEEK
Uithoorn

Uithoorn. Voor het 37e (!) achtereenvolgende jaar werd de Speel Mee week Uithoorn
georganiseerd door het immer actieve bestuur dat uit zes mensen bestaat, t.w. Misha
de Jong (voorzitter), Betty Goedhart-van der
Lugt (penningmeester), Michael Paul (secretaris) en Inger de Jong-Goedhart, Marcel Paul en Michael van der Gijp (algemeen
bestuurslid). Honderden kinderen die nu
vaak zelf volwassen zijn, hebben in de voorbije jaren met plezier deelgenomen aan de
jaarlijkse Speel Mee week. En nu zijn hún
kinderen aan de beurt om ervan te genieten. Dit keer met nagenoeg een record aantal, zo’n 230! “Op het laatste moment waren
er nog meer kinderen die zich wilden aanmelden, maar we waren al overtekend op
de site. Ze konden er gewoon niet meer bij
want dat gaat ten koste van het overzicht en
de begeleiding. Bovendien stelt de brandweer ook eisen aan het aantal kinderen dat
per keer in De Scheg aanwezig mag zijn,”
geeft Betty Goedhart te kennen. “Dat is dan
wel sneu, maar ik wil ouders die hun kinderen volgend jaar aan de Speel Mee week
willen laten meedoen op het hart drukken
hen vooral vroegtijdig in te schrijven via het
aanmeldingsformulier op onze website. Die
is daarvoor vanaf 10 juni 2010 al in de lucht.
Dat voorkomt teleurstellingen. Er is altijd
veel belangstelling voor deelname aan de
Speel Mee week. Dus schrijf op tijd in.”
De Speel Mee week biedt kinderen van 5 tot
11 jaar de mogelijkheid zich vijf dagen lang
zowel binnen als buiten uit te leven. Naast
knutselen mogen ze films kijken en naar
hartenlust twee dagen hutten bouwen. De
laatste dag bestaat uit deelname aan een
heuse kinderkermis met allerlei attracties
en spelletjes. In de middagpauze wordt het
zelf meegebrachte lunchpakket verorberd
en tussentijds krijgen ze van de organisatie iets lekkers. Wie wil dat nou niet? Alles
onder toezicht en leiding van jongere en oudere vrijwilligers. En dat per kind voor maximaal 4 euro bij (tijdige!) voorinschrijving via
internet op de website www.speelmeeuithoorn.nl of 5 euro per dag aan de zaal. Een
bezoek aan de dierentuin of een landelijke
attractie als Walibi of de Efteling is vele malen duurder!
Maandag en dinsdag stonden voornamelijk
in het teken van knutselen. Op woensdag
en donderdag konden de kinderen hutten bouwen naast Sporthal De Scheg aan
de Arthur van Schendellaan waar de activiteiten zich de laatste jaren afspelen. De
kinderkermis op vrijdag wordt wel ervaren
als het hoogtepunt van de Speel Mee week.
Talloze attracties zijn dan bijeen gebracht
en opgesteld in de grote sporthal van De
Scheg en in de naastgelegen ruimten, waaronder het ‘spookhuis’. Behalve het voltallige
bestuur waren er ook talloze vrijwilligers in
de weer om de activiteiten in goede banen
te leiden. Niet in de laatste plaats ook de
beheerders van De Scheg die het complex
tijdens deze dagen voor de kinderactiviteiten ter beschikking stellen. Reuze bedankt!
Naast deze enthousiaste mensen zijn er
anderen die de Speel Mee week mogelijk
maken. Dat zijn de sponsors uit Uithoorn en
de aangrenzende regio, dit jaar 23 in getal.
Zonder hen géén feestweek! Daarom mogen ze hier best voor het voetlicht worden
gehaald: Geostick B.V., Rabobank regio
Schiphol, Sigma Coatings Uithoorn, Notaris kantoor Akkermans- Meuleman, EHBO
vereniging Uithoorn, Krijtenberg, Gemeente
Uithoorn, E-launch Internet Services, Scholte & de Vries – Estoppey, Supermarkt C1000
Reurings, Stichting Schiphol Fonds, Gamma
Aalsmeer, AH Zijdelwaardplein, AH Jos van
den Berg Amstelplein, C1000 Oude Dorp,
Keurslager Gert Stronkhorst Amstelplein,
Jamin Uithoorn-Mijdrecht, De Goudreinet groentenspeciaalzaak winkelcentrum
Zijdelwaard, Rabobank Uithoorn, Bakker
Versteeg en Cafetaria Friends. Sponsors,
namens de organisatie hartelijk dank!
Aan het einde van de vrijdagmiddag was
Speel Mee week Uithoorn 2009 alweer voorbij. Volgend jaar kunnen ouders hun kinderen van 5 tot en met 11 jaar via de website
weer inschrijven bij de organisatie. Nadere
inlichtingen bij het secretariaat, Albert Verweijlaan 20, 1422 TR Uithoorn. Tel.: 0297564861 (Betty Goedhart-van der Lugt)
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Zaterdag 29 en zondag 30 augustus :

Open dagen bij Stichting Crea,
Centrum voor Kunstzinnige Vorming
Uithoorn - Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus heeft de Stichting
Crea, Centrum voor Kunstzinnige
Vorming, gevestigd in het Fort aan
de Drecht te Uithoorn weer open
dagen. Er kan uitgebreid kennis
worden gemaakt met de activiteiten
van Crea. Aquarelleren, Beeldhouwen, Boetseren, Draaien met klei,
Edelsmeden, Fotografie, Schilderen
en Tekenen. Cursisten zijn aan het
werk en docenten geven demonstratielessen. Tijdens deze dagen
kan ook het fort van binnen worden bezichtigd en is er gelegenheid om zich in te laten schrijven
voor deelname aan cursussen in het
nieuwe seizoen dat in september
weer begint. Op beide dagen wordt
in de tentoonstellingsruimte van het
fort werk van cursisten tentoongesteld dat het afgelopen seizoen is
gemaakt.
Openingstijden: 13.00 - 17.00 uur
De programmaboekjes van de cursussen die in september weer van
start gaan, zijn verkrijgbaar in de diverse bibliotheken van Amstelveen,
Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn en
tevens bij het VVV en Gemeentehuis te Uithoorn.
Informaties kunnen verder worden
verkregen bij het secretariaat,
van Deyssellaan 9, 1422 KA te Uithoorn, telefoon 0297 533978
Zie ook de website
www.crea-uithoorn.nl

een vorm met kenmerken als spanning, balans, zwaartekracht, figuratie, beweging, abstractie, lijn, diepte,
stand, textuur, schoonheid en idee.
Dragen deze kenmerken bij aan de
kracht, de essentie en de schoonheid van het beeld?
Handdraaien met klei: De techniek
van het handdraaien op de pottenbakkersschijf wordt in deze cursussen geleerd. Daarnaast zullen aan
de orde komen het afwerken, decoreren, glazuren en bakken van
de gemaakte potten, schalen, vazen, enz. Enig doorzettingsvermogen is nodig om deze ambachtelijke techniek stap voor stap meester
te worden.

Een klein overzicht

Keramiek

Om u een kort beeld te geven van
wat, hoe en wanneer, geven wij een
klein, kort overzicht van de verschillende cursussen welke u er kunt
gaan volgen: Bijvoorbeeld tekenen
en schilderen. Deze cursus heeft
voor ieder wat wils. Zowel voor beginners als gevorderden is er ruimte
om een eigen ontwikkeling door te
maken. Dit zelfde geldt voor aquarelleren voor beginners en gevorderden. In de aquarelcursus voor
zowel beginners als gevorderden
wordt op academische wijze les gegeven; dat wil zeggen er wordt altijd
naar waarneming gewerkt. Stilleven, bloemen of planten, landschap
of dier. In elk cursusjaar is er ook
ruimte voor het maken van een vrij
gekozen onderwerp en een fantasie
opdracht.
De cursus wordt op dinsdagen twee
keer gegeven (B1 en B2).
Tekenen: Deze cursus is voor zowel
beginners als gevorderden.
Er wordt getekend naar model, stilleven, landschap en fantasie, in verschillende materialen, waaronder
houtskool, krijt, inkt en pastel.
De onderwerpen zijn lijnvoering,
vorm, beweging, licht/donker en
compositie.
Schilderen met olieverf: Olieverf
heeft als geen ander materiaal de
mogelijkheid om binnen een schilderij met allerlei structuren en technieken te werken. Het doel van de
cursus is om deze mogelijkheden te
verkennen.

Handdraaien: u kunt leren draaien
op de draaischijf. Aan de hand van
gegeven opdrachten leert u spelenderwijs de technieken van de basisgrepen toe te passen om zo tot
nieuwe uitdagende creaties te komen.
Fotografie

Beeldhouwen/boetseren
Een ontdekkingsreis in ruimtelijke vormen. Er kan gewerkt worden
met diverse materialen, zoals boetseerwas, klei, cement, gips en/ of
steen. De begeleiding is individueel, waarbij uw vaardigheden zich
al doende uitbreiden en verdiepen.
Kijken en leren kijken: het beeld als

Edelsmeden
Binnen de cursus edelsmeden leert
u de verschillende technieken (zagen, vijlen, buigen, smeden, solderen met de vlam, kleuren, polijsten) die nodig zijn voor het zelfstandig kunnen vervaardigen van sieraden in onedele metalen zoals:koper,
messing, alpaca en edele metalen
zoals: zilver en goud. (zilver en goud
zijn niet bij de prijs inbegrepen)
De basis van het edelsmeden komt
aan bod, zoals zagen, solderen met
de vlam, vijlen, schuren, polijsten,
walsen, plaat bol maken, uitgloeien,
enz. Bij de lessen zijn de opdrachten
vrij, u bepaalt zelf wat u wilt maken.

Er zijn cursussen voor
beginners en gevorderden.
Voor belangstellenden die in de beginnerscursus (of op een andere
manier) de instelbare camera hebben leren kennen en verder willen
werken met licht, compositie, kleur,
in portret, landschap of een eigen
onderwerp. De basisstof wordt nog
eens doorgenomen en in de praktijk getoetst.
Voor kinderen
Op de kindercursus kunnen kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar
naar hartelust tekenen en schilderen. Crea houdt de groepen bewust beperkt tot ongeveer 12 kinderen zodat ieder kind veel individuele aandacht krijgt. Van de kinderen
wordt wel verwacht dat zij affiniteit
met tekenen of schilderen hebben.
Pottenbakken: De kinderen leren in
de cursus met de draaischijf te werken. Ze leren niet alleen gebruiksvoorwerpen zoals potten, schaaltjes, vaasjes en dergelijke te maken, maar ook dierenfiguren of een
tegelplateau. De cursus is bedoeld
voor kinderen vanaf 8 jaar.
Workshops
Op verschillende gebieden worden
bij Crea ook workshops georganiseerd onder leiding van onze docenten. Voor details verwijzen wij u
naar de website zullen workshops
worden aangekondigd.
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maakt. Ook het team van monteurs
hadden hier een groot aandeel in.
Maar het team wil nog steeds vooruit, een directe plaatsing in de A-finale behoort nog steeds tot een van
de uitdagingen. Wie weet gaat het
in de laatste wedstrijd lukken. Zaterdag 22 augustus vanaf 15.00u
rijdt Van Rijn zijn eerste manche,
om op zondag vanaf 11.00u de 23e
de 2e, 3e de wedstrijd te vervolgen
naar hopelijk een finale race.

Finale races voor Van Rijn
Racing!
Regio - De laatste wedstrijd voor
het NK Rallyracing 2009 staat op
het programma. Op 22 en 23 augustus vinden dan de finale races voor
het kampioenschap plaats. Momenteel staat de uit Mijdrecht afkomsti-

ge Dennis van Rijn 13e in het kampioenschap divisie 1A. De doelstelling om in zijn tweede jaar rallyracing in de top tien te eindigen lijken niet te gaan lukken. Mede door
technische tegenslagen op cruci-

ale momenten hebben niet geholpen. Maar het team Van Rijn Racing
geeft niet op.
Tijdens de 4e wedstrijd 19 juli jl. reed
de pechduivel niet mee en werd er
een aardige sprong voorwaart ge-

Starten met hardlopen?

Amstelhof Health Club
organiseert looptrainingen
Uithoorn - Wilt u leren hardlopen
of uw looptechniek verbeteren?
Amstelhof heeft dé oplossing! Vanaf 5 september zal Amstelhof Running worden gelanceerd. Amstelhof
Running gaat gedurende 8 weken
looptrainingen organiseren voor beginnende en gevorderde lopers. Het
doel van de cursus zal voor beginnende lopers zijn dat men (na 8 weken) 5 kilometer achter elkaar kan
hardlopen. Voor gevorderde lopers

zal dit doel 10 kilometer of 10 engelse mijlen zijn.
Looptrainingen bij Amstelhof zijn
uniek door het uitgebreide pakket
en de extra faciliteiten voor de deelnemers. De kwaliteit van de cursus
is merkbaar in het pakket dat iedere loper ontvangt. Dit pakket bestaat uit: een health check, voedingsadvies, schoen- en kledingadvies en startbewijs voor de Zilveren
Turfloop in Mijdrecht. Deze presta-

tieloop zal plaatsvinden op zondag
1 november.
Extra faciliteiten
Ook de extra faciliteiten maken de
looptrainingen bij Amstelhof speciaal. Ouders met kinderen kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid
tot kinderopvang.
Verder is er op trainingsdagen een
fysiotherapeut aanwezig voor eventuele vragen en/of klachten. Ook

Reünie 50 jaar
trampolinespringen
Regio - 50 Jaar geleden deed het
trampolinespringen in Nederland
zijn intrede. Ooit werd de bakermat daarvoor gelegd in Aalsmeer
en daarom wordt daar, op zondag
25 oktober in Sporthal De Bloemhof, Hornweg 187 in aalsmeer tussen 12.00 en 17.00 uur een reünie

georganiseerd. Omdat oud-leden
naar buiten de regio kunnen zijn
verhuisd, worden ook in omliggende gemeenten oproepen geplaatst
voor aanmeldingen. Ieder die op
een of andere wijze betrokken was
– of zelf actief aan trampolinespringen heeft gedaan – wordt uitgeno-

augustus: -lijn: De grote winnaars
met 62,50% Joop van Delft en Toon
Overwater, gevolgd door Gijs de Ruiter en Marcel Dekker met 57,81%.

aan het weer is gedacht. Bij extreme
weeromstandigheden zal Amstelhof
Health Club een indoorprogramma
samenstellen. Tevens kunnen de
deelnemers op trainingsdagen gebruik maken van de omkleedruimtes en douches.
De trainingen voor beginners zullen
plaatsvinden op dinsdag of woensdag van 09.15 tot 11.00 uur. Voor de
gevorderde lopers zullen deze trainingen plaatsvinden op zaterdag
van 09.15 tot 11.00 uur. De kosten
zijn 15,- voor leden van Amstelhof
en 59,- voor niet leden. Wacht niet
langer en schrijf u snel in. Lopen bij
Amstelhof is FUN en tevens zijn de
plaatsen beperkt!
Voor meer informatie en/of inschrijven kunt u een email sturen naar:
running@amstelhof.com Amstelhof
Health Club, Noorddammerweg 30,
1424 NX Uithoorn.
www.amstelhof.com
Olympische sport. Om het jubileum
en de reünie in goede banen te leiden is een speciale reüniecommissie in het leven geroepen.

digd voor de reünie. Toen de tak van
sport werd geïntroduceerd maakte het trampolinespringen een snelle groei door. Het werd erg populair
en in 1975 werden de bekende Flower Cup wedstrijden georganiseerd.
Intussen is het trampolinespringen uitgegroeid tot een volwaardig

Uitslag zomer-bridgedrive
de Legmeer
Uithoorn - Nog slechts 2 zomerbridgedrives te gaan in De Scheg
op de woensdagavonden, t.w. 19 en
26 augustus 2009. De uitslag van 12

Samen met de finale races voor het
NK Rallyracing organiseert de jubilerende NRV, organisator van Rallycross/Rallyracing wedstrijden, het
Powerrr Festival. Tijdens dit evenement is er van alles te doen voor
jong en oud. De NRV heeft er alles aan gedaan om zoveel mogelijk
gemotoriseerde sporten op het Eurocircuit te krijgen. Zo zijn de Dakar-Trucks van o.a. team De Rooy en
Van Ginkel te zien op het circuit. Kijk
op www.eurocircuit.nl voor meer informatie over deze dagen.
Het team Van Rijn Racing is dus ook
aanwezig in het paddock om het
seizoen af te sluiten met hopelijk
een verbeterend resultaat ten opzichte van afgelopen wedstrijden.
Na de Nederlandse wedstrijden
staan er nog twee wedstrijden voor
het BK op het programma. Mocht
de SEAT Cordoba niet met al teveel
schade uit de strijd komen, zal het
team daar in september en oktober present zijn voor echt de laatste
wedstrijdmeters van 2009.

3e plaats voor Wim Slijkoord en
Luuk Smit met 57,03%. B-lijn: Wies
Gloudemans en Ria Rudmeijer
58,2%. Zij mogen het de volgende

Zij is voornemens er een feestelijk
evenement van te maken waarvan
terugkijken op vijftig jaar trampolinesport, maar ook ontmoeting en
uiteraard demonstraties de ingrediënten zijn.
Foto’s en plakboeken zijn overigens
van harte welkom. Informatie en
aanmelden kan bij Dirk van Leeuwen: 06-51094994 of per e-mail:
d.n.v.l@hetnet.nl of per post: Ketelhuis 70, 1431 LT Aalsmeer.
keer weer in de A-lijn proberen. De
2e plaats met 58,44% werd gedeeld
door Corrie Olijhoek met Nel van de
Neut en het paar Truus de Groot en
Elisabeth Pronk. De prikprijs was
voor degenen die het dichtst bij de
50% kwamen, t.w. Reina Slijkoord
en Renske Visser in de A-lijn en Ans
v.d. Meer met Margaretha Bakker in
de B-lijn.
U kunt nog 2x meedoen met deze
gezellige bridgedrives. Inloop tussen
19.15 en 19.30 uur op de woensdagavond in De Scheg te Uithoorn.

Mijn Landschap,
natuur dichtbij

EHBO bij hartfalen
Uithoorn - Stel je nou toch eens
voor, iemand wordt niet goed en
valt zomaar neer. Je ziet het voor
je ogen gebeuren. Natuurlijk bel je
direct 112. Maar totdat die er zijn
moet je wel wat doen. Je kunt er bijna zeker vanuit gaan dat er sprake
is van hartfalen. Weet jij hoe je dat
kunt controleren en wat je dan moet
doen? Gelukkig is er een AED-apparaat in de buurt. Schijnt een fluitje
van een cent te zijn om dat apparaat
te bedienen. Maar terwijl het hart
van het slachtoffer van slag is of
juist stilstaat, gaat jouw hart als een
bezetene te keer. Want hoe moeten
die plakkers op de borst, en er moet
op een knop gedrukt worden maar
wanneer? En moet er niet beademd
worden? Als er sprake is van hartfibrilatie (‘fladderen’) dan kan het
AED-apparaat uitkomst bieden en
door een stroomstoot de hartslag
weer in het gareel brengen. Juist
ja, dat gebeurt, zodra het apparaat
het aangeeft, door een druk op de
knop, en op dat moment mag niemand het slachtoffer aanraken, daar
moet je ook op letten als hulpverle-

ner. Bij een hartstilstand heeft een
stroomstoot geen zin. Je kunt echter van buiten niet zien wat er op dat
moment met het hart aan de hand
is. Is er sprake van een hartstilstand,
dan zal het AED-apparaat aangeven
om direct met beademen en hartreanimatie te gaan beginnen. Dat doe
je niet zomaar. Daar heb je wel wat
EHBO-kennis voor nodig.
Bediening van het AED-apparaat,
beademing, hartreanimatie, zijn onderdeel van een EHBO-cursus. Natuurlijk leer je daar nog veel meer
dingen op het gebied van Eerste
hulp verlenen.
Dan gaat je hart nog steeds wel tekeer als er iets gebeurd, maar dan
weet je tenminste wel wat wel of
niet moet doen!
Bij EHBO-vereniging St. Camillus
gaat begin oktober weer een cursus
van start. Ben je tussen de 16 en 21
jaar? Dan krijg je korting op de cursusprijs.
Kijk voor informatie op www.ehbocamillus.nl of mail naar alicevanzanten@ehbo-camillus.nl, bellen kan
ook: 0297-561758.

VDO Sport start nieuw seizoen
met nieuwe les:

Don’t kick the budha!

Uithoorn - Het sportseizoen van
VDO Sport gaat vanaf 17 augustus
weer van start. Door het wegvallen
van een aantal leidsters was er voor
de vakantie nog onduidelijkheid
over een aantal lessen in het nieuwe seizoen. Maar het bestuur van
VDO Sport heeft in de vakantie niet
stil gezeten. Het is gelukt om nieuwe
enthousiaste leidsters te vinden en
weer met alle avondlessen van start
gaan, waarvan een les in een geheel
nieuw jasje: don’t kick the budha!
Don’t kick the budha is een nieuwe les die gegeven gaat worden op
maandagavond in de gymzaal in de
Legmeer. Sandra gaat deze les geven en zij is gespecialiseerd in het
lesgeven van Yoga, Pilates en heeft
deze een nieuwe les samengesteld.
Om 19.30 uur start zij in de Legmeer
de les Pilates. Om 20.30 uur geeft zij
de les Don’t kick the Budha. Deze
les is een combinatie van: poweryoga, pilates, bodybalance en spieropbouwende oefeningen. Strekoefeningen, concentratie en focussen op
de ademhaling is de rode draad tijdens deze training. De reeks van oefeningen worden uitgevoerd in een
langzaam tempo gedurende een uur
en is dus voor iedereen te volgen.
Resultaat: een leniger en soepeler
ontstrest lichaam, vet wordt omge-

zet in spieren en je voelt je fitter. Interesse, kom dan langs en doe een
keer mee!
Leidster
De leidster zullen met veel enthousiasme weer gaan lesgeven. Op de
website www.vdosport.nl staat vermeld welke lessen, waar en wanneer worden gegeven. Daar staat
ook op vermeld, voor welke lessen
er nog plaats is.
VDO Sport geeft verschillende sportlessen voor jong en oud.
Voor de meisjes is er streetdance
en een aantal uren overdag en ‘s
avonds kunnen volwassenen sporten. De volgende lessen worden gegeven: poweryoga, bodyshape, pilates, conditietraining, beter bewegen voor ouderen en de nieuwe les
Don’t kick the Budha.
Alle lessen worden door professionele gediplomeerde leidsters gegeven. De lessen van VDO Sport
worden gegeven in de Uithoornse
sportzalen en het KNA gebouw en
zijn aantrekkelijk geprijsd. De jeugd
betaald op jaarbasis slechts 120 euro en volwassenen betalen 130 euro. Tijdens de schoolvakanties is er
geen les. Kijk voor meer informatie
op www.vdosport.nl.

Legmeervogels Handbal
Openingstoernooi 2009
Uithoorn - Komend weekend wordt
de opening van het nieuwe seizoen ingeluid. Legmeervogels voetbal staat zaterdag in het teken van
de officiële opening van de kunstgrasvelden, onderling zullen diverse teams het tegen elkaar opnemen.
De handbalafdeling start traditioneel met het openingstoernooi.
Op zaterdagochtend speelt de Djeugd en zaterdagmiddag de Cjeugd. Zondagochtend start de Bjeugd, om 12.00 uur gevolgd door
de A-jeugd en de DS1 van Legmeervogels die een oefenwedstrijd
spelen tegen de dames van We Have uit Weesp. In de middag is het de
beurt aan de overige seniorenteams
en dames recreanten.
In totaal zullen over deze twee dagen 23 teams van 8 verschillende handbalverenigingen bij ons te
gast zijn. Er is tevens de mogelijkheid om handballen, sokken, badslippers en diverse kleding aan te
schaffen en lootjes te kopen voor de
loterij.De hoofdprijs is een fiets. Een
groot deel van de prijzen is beschikbaar gesteld door de middenstand
van Uithoorn.
Om 13.30 uur zal het handbalpro-

gramma een kwartiertje stilliggen
voor de officiële opening van de
kunstgrasvelden door de wethouder. Rond 16.00 uur is het toernooiprogramma afgelopen en gaan we
ons opmaken voor de barbecue.
Voor het eerst dit jaar heeft de toernooicommissie een barbecue georganiseerd. De voetbal heeft zich
daarbij aangesloten en we verwachten zo’n 150 mensen.
Een ieder is welkom om gedurende
deze 2 dagen onze nieuwe kunstgrasvelden, geschilderde clubaccommodatie (in de clubkleuren) en
de verrichten van onze handbalsters
en voetballers te komen bewonderen.
We hopen op een fantastisch weekend waarbij de weergoden ons goed
gezind zijn.
Volgende week, 30 augustus, start
de handbalcompetitie voor de DS en
A-jeugd met thuiswedstrijden.
11.00 Legmeervogels A1 – Westsite A1
12.15 Legmeervogels 2 – ZSC 1
13.30 Legmeervogels 1 – Baarn 1
14.45 Legmeervogels 3 – DSOV 3
Een week later gaat ook de jeugdcompetitie van start.

Bridge bij BVU

Doe mee aan onze fotoweDstrijD, ga naar
www.de12landschappen.nl/fotowedstrijd

Uithoorn - Nog even en dan is het
zo ver, dan opent de Bridgevereniging “Uithoorn” (BVU) haar deuren weer voor het nieuwe seizoen.
Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering, die traditiegetrouw gehouden wordt op de laatste maandag van augustus en waarna het
(bridge)seizoen echt kan beginnen.
De bridge competitie bij BVU biedt
voor elk wat wils: voor de beginnende bridgers en thuisbridgers een eigen lijn waarbij het plezier van het
vaardig worden voorop staat, desgewenst met minder spellen in een
half uur; voor de gevorderde speler
een lijn waar er volop genoten kan
worden van een mooi gemaakt contract; voor de “besten” van de club
uitzicht op regionale wedstrijden.
Aan de liefhebbers van het viertallen wordt uiteraard gedacht terwijl
ook de doorgewinterde parenbridger niet wordt vergeten. Per avond
worden er 24 spellen gespeeld ver-

deeld over 6 rondes van 4 spellen.
Niet onbelangrijk, de zevende ronde is de bar waar nog even gezellig
nagekaart kan worden en waar de
mooiste contracten nog eens uitgebreid de revue passeren. Geboden of
niet, gemaakt of niet, iedereen kan
er over mee praten en doet dat ook
graag. Bridgevereniging “Uithoorn”
start op 7 september het nieuwe
seizoen dat tot en met mei doorloopt
en er zijn weer plaatsen voor nieuwe
leden. Er wordt gespeeld in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn op maandagavond van
19.45 tot 23.00 uur.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.
Is uw interesse inmiddels gewekt en
wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder.
Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via
e-mail bvu@telfort.nl.
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Luchtkwaliteit schoolgebouwen in De Ronde Venen:

Vorig jaar al vragen gesteld,
nu nog geen oplossing
De Ronde Venen – Dat er bepaalde zaken erg lang duren bij een gemeente dat is wel bekend, maar
dat zelfs zaken als luchtkwaliteit in
schoollokalen, waar onze kinderen
zitten, ook jaren moet duren voor
er maatregelen worden getroffen,
of zelfs niet, dat is toch eigenlijk te
gek voor woorden. Afgelopen week
kwam er een brief van het college
vrij over vragen die hierover waren
gesteld in november 2008, ja u leest
het goed, november 2008. En als u
nu denkt dat er in dit antwoord een
oplossing staat of een datum dat er
iets gaat gebeuren, nee hoor. In de
brief staat het volgende:
“Tijdens het Ronde tafel gesprek
Samenleving van 13 november 2008
heeft de wethouder toegezegd om
met de schoolbesturen overleg te
voeren over de ventilatieproblematiek in schoolgebouwen.
Aanleiding hiervoor was de voorgestelde afwijzing van een aanvraag van het bestuur van de openbare basisschool De Eendracht voor
het in 2009 aanbrengen van ventilatiemogelijkheden in twee noodlokalen. De reden om deze aanvraag
af te wijzen was gelegen in het feit
dat dit, op grond van de wettelijke
verdeling, een primaire verantwoordelijkheid van de schoolbesturen is.
De scholen zijn immers de gebruikers van de gebouwen en hun besturen ontvangen op grond van de
Wet op het primair onderwijs voor

dit gebruik een rechtstreekse rijksvergoeding. Het is aan de schoolbesturen om die rijksvergoeding voor
de instandhouding en exploitatie
van scholen in te zetten”, aldus de
brief.
Gezondheid
“Toch hebben gemeenten op grond
van de Wet collectieve preventieve
gezondheid een taak als het gaat
om het bevorderen van het binnenmilieu van scholen”, zo vervolgt de
brief van het college aan de raad.
“In de praktijk komt het er op neer
dat de GGD een inspectie uitvoert
als de school daar om vraagt. Daarnaast kan de gemeente bij de toetsing van bouwplannen voor (nieuwe) scholen (het schoolbestuur is
verantwoordelijk voor het bouwproces) op het aspect van de luchtkwaliteit letten. Voorts leert de uitspraak
van de Hoge Raad medio 2008 in de
zaak Leiden dat het aanpassen van
een schoolgebouw om het binnenklimaat te verbeteren onder bepaalde condities een huisvestingsvoorziening is. Dat is het geval wanneer
niet wordt voldaan aan de toepasselijke wettelijk norm, zoals opgenomen in het Bouwbesluit.
Overigens heeft het schoolbestuur
van de openbare basisschool De
Eendracht voor het huisvestingsprogramma 2010 opnieuw een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van klimaatbeheersing. Het

schoolbestuur heeft een rapport van
een meting ter plaatse bijgevoegd.
In één lokaal voldoen de temperatuur, de relatieve vochtigheid en
het CO2 gehalte aan de richtlijnen.
In het andere bemeten lokaal overschreed alleen het CO2 gehalte de
grenswaarde dagelijks en fors. Geadviseerd wordt het lokaal regelmatig te ventileren. Dat kan door middel van het openen van een raam
of het aanbrengen van een luchtbehandelingsysteem. In september
vindt bestuurlijk overleg plaats over
het concept van het onderwijshuisvestingsprogramma 2010. Tijdens
dit overleg zal ook de nieuwe ministeriële regeling (zie onder) ter sprake komen. In december 2009 wordt
een voorstel aan de gemeenteraad
ter besluitvorming aangeboden.”
Verbeteren
Op 3 juli 2009 heeft de ministerraad
ingestemd met een kwaliteitsimpuls
om het binnenklimaat in schoolgebouwen te verbeteren in combinatie
met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Een en ander ter verbetering van het welbehagen van de gebruikers (leerlingen
en leerkrachten) en –niet geheel
onbelangrijk- ter verbetering van de
leerprestaties van leerlingen.
De definitieve regeling wordt eerst
in september 2009 verwacht. In ieder geval is het de bedoeling van
het kabinet dat scholen via de ge-

In Museum De Ronde Venen

Tentoonstelling ‘Tot de bodem
uitgezocht...’ officieel geopend
dat tevens als een aanleiding om in
de toekomst een nauwe samenwerking op te bouwen met deze Rondeveense organisaties, zodra het nieuwe paviljoen in Marickenland, waarin volgens de plannen ook het Museum De Ronde Venen zal worden
ondergebracht, zal zijn gerealiseerd.
Zij gaf daarna het woord aan vicevoorzitter van de Historische Vereniging Ed Swaab. Die was terecht
blij met zo’n hoge opkomst van genodigden, leden en belangstellenden, waaronder ook enkele raadsleden, om de opening mee te maken en eens te laten zien wat er allemaal bijeen was gebracht in het kader van de jubileumviering.

Vinkeveen - Met het tonen van een
nieuw logo voor de Historische Vereniging De Proosdijlanden opende de voormalige voorzitter van de
vereniging Jan Brugmans zaterdagmiddag 8 augustus de tentoonstelling ‘Tot de bodem uitgezocht…’ in
Museum De Ronde Venen aan de
Herenweg 240 in Vinkeveen.
Het logo, dat ontworpen is door
Sandra Loogman, is speciaal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de vereniging uitgebracht. Het
vorige logo was ontworpen door
Theo de Schrijver. De presentatie
van het nieuwe logo bleek hét moment suprème voorafgaand aan de

officiële opening van de tentoonstelling die door de Historische Vereniging in nauwe samenwerking
met het Museum De Ronde Venen,
NME De Woudreus en IVN De Ronde Venen tot stand is gekomen.
De voorzitter van het museumbestuur, mevrouw Patricia Roodenberg, vond het een bijzonder geslaagd concept dat de Vereniging
samen met het museum en andere partners in De Ronde Venen deze
tentoonstelling heeft georganiseerd.
Vanzelfsprekend past de naam ‘Tot
de bodem uitgezocht…’ in het kader
waar het museum voor staat. Zij zag

Swaab schetste kort een beeld van
de ontstaansgeschiedenis van de
vereniging en wat de (nabije) toekomstplannen omhelzen. Nog altijd is het streven naar inschrijving
van het duizendste lid. Nu staat de
teller op 930. Op zijn beurt gunde
hij het woord aan de eerste voorzitter van de vereniging: de heer
Jan Brugmans. Als altijd een voortreffelijke causeur die de aanwezigen vermaakte met een uitstekende
voordracht waarin hij een beeld gaf
hoe destijds burgemeester Haitsma hem in de positie van voorzitter ‘drukte’. Een en ander vergelijkbaar met de manier hoe president
Obama kortgeleden een toezegging
van minister-president J.P. Balkenende ontlokte inzake het (langere) verblijf in Afghanistan van Nederlandse militairen. Deze zaterdag
was voor Brugmans een memorabe-

Een gezellig
paardensportspektakel van
Troje tijdens het Waverfeest
Al jaren organiseert Troje in samenwerking met het Waver-bestuur tijdens het jaarlijks terugkerend dorpfeest in de Waver de paardenwedstrijden. Het bestuur van het Waverfeest ziet dit graag heel breed ingevuld waardoor volgens hun instellingen Jan en alleman er plezier aan
kan beleven tijdens dit evenement.
Zowel officieel- en hobbyruiters
konden deelnemen aan de dressuurwedstrijden in de klasse B t/m
Z. Ook de menners konden hun hart
ophalen tijdens de dressuur en vaardigheidswedstrijden. Na al het officiële gebeuren werd er nog even fanatiek aan ringsteken gedaan zowel
onder de man als met de menwagen. Ook nog een lekker potje paardenvoetbal en de dag was compleet.
Tussendoor kon men kijken naar
een demonstratie van hoefsmid Ben
Beerman die op verzoek een aantal paarden kwam bekappen en beslaan. Of ook kon men even genie-

ten van de kermisdrukte of de dorst
lessen in de feesttent. Gelukkig had
de organisatie wat het weer betreft
dit jaar meer geluk dan voorgaande
jaren tijdens deze breed opgezette
paarden wedstrijdendag.
Dit keer eens niet op het laatste
moment nog fikse buien waardoor
de bodem het liet afweten, en deze hele organisatie in het water viel
of niet optimaal was. Nu werden alle inspanningen beloond doordat
het weer oké bleef en daardoor ook
de bodem in perfecte staat bleef.
Dit was ook te danken aan de familie van Spengen die voor dit Waverfestijn hun land beschikbaar stelde en ook nog gezorgd heeft voor
een mooi schoon en kort geschoren wedstrijdterrein. Daardoor konden alle deelnemers alles uit de kast
halen om een goed resultaat neer te
zetten tijdens hun proef. Want dat
is toch iets wat de deelnemer zelf
moet doen. Heel veel deelnemers
deden dan ook hun uiterste best

meente een aanvraag indienen voor
de bekostiging van de noodzakelijke aanpassingen van het schoolgebouw. De gemeente moet dan in
overleg samen met het schoolbestuur een subsidie van het ministerie van OCW aanvragen. Uitgangspunt daarbij is wel, dat de gemeente bijdraagt in de kosten (co-financiering). Dat betekent, dat de scholen afhankelijk zijn van de bereidheid van de gemeente om in deze
kosten bij te dragen. Het wordt dus
vooral een politieke keuze van de
gemeente om de aanvragen te honoreren. Een bijkomend aandachtspunt is, dat er een uiterste aanvraagtermijn aan de regeling gekoppeld wordt. En omdat de gemeentebegroting in oktober 2009
grotendeel klaar zal zijn, wordt het
lastig om in te stemmen met cofinanciering voor het aanpassen van
schoolgebouwen voor deze problematiek, terwijl er dan nog niets bekend is over onder andere het kostenplaatje. Inmiddels is de schoolbesturen gevraagd om kennis te nemen van de berichtgeving rond deze impulsregeling en om voor zichzelf te inventariseren wat de regeling voor hun scholen kan betekenen. Uitgaande van ruim 160 klaslokalen en kosten van 10.000,00 per
lokaal komt de totale investering
voor De Ronde Venen globaal uit
op een bedrag van 1,6 miljoen euro (hierbij is alleen met klaslokalen
gerekend en niet met andere ruimten in het schoolgebouw). Wanneer
in het kader van de cofinanciering
de gemeente bijvoorbeeld 50% wil
bijdragen, dan betekent dit een extra last van 800.000,00 euro in 2010.
Maar wellicht kan met schoolbesturen ook een afspraak over fasering
in de tijd worden gemaakt”, was getekend, Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde
Venen.

Vakantie in je eigen straat
Uithoorn - De kinderen van de Eger
zijn allemaal naar buitenland op vakantie geweest. Prachtig natuurlijk,
sommige kinderen zoals Sven en
Britt en Ashley en Rachel kwamen
elkaar zelfs tegen op de camping
Sanguli in Salou in Spanje.
Maar wat is er mooier dan vakantie
vieren in je eigen straat, een zwembad in de tuin bij Joyce, tentjes bij
de voordeur, de meiden allemaal

hun poppen erbij, allemaal poppenwagens. Ashley speelt met de
poppenwagen die vroeger van mama Saskia is geweest. En een plezier dat ze hebben, daar kan geen
buitenland tegenop! Rachel, Britt en
Jemell houden de boel in de gaten.
Zó mag de vakantie nog even duren.
Wat een plezier!!!

le dag, want 8 augustus blijkt ook
de geboortedag te zijn van burgemeester Haitsma die – bij leven – nu
87 jaar oud zou zijn geweest.
Jan Brugmans, die inmiddels een
respectabele leeftijd heeft bereikt,
zou graag zien dat in het nieuwe
onderkomen van het museum ook
een Oudheidskamer voor de vereniging zou kunnen worden gerealiseerd. Een plek waar leden en onderzoekers rustig kunnen werken en
hun spullen kunnen achterlaten dan
wel opbergen. De immer kwieke en
nog altijd actieve oud-voorzitter en
voormalig wethouder – maar nu op
het vlak van mantelzorg en vrijwilligerswerk - kon vervolgens samen
met de directeur van het museum,
Maarten Kentgens en Ed Swaab het
nieuwe logo onthullen en daarmee
tevens de tentoonstelling voor geopend te verklaren.
De tentoonstelling ‘Tot de bodem uitgezocht…’ geeft in woord
en beeld een fraai overzicht van
de ontstaansgeschiedenis van De
Ronde Venen. Oude prenten, overzichtskaarten, schilderijen, voorwerpen en maquettes, dragen in hoge
mate bij aan de beeldvorming. Een
compliment aan degenen die deze tentoonstelling mogelijk hebben
gemaakt. Vijfentwintig jaar onderzoek en publicaties van onze Rondeveense geschiedenis liggen hieraan ten grondslag. Een mooie tentoonstelling, niet zo groot weliswaar, maar wel een die de moeite
meer dan waard is te bezoeken. De
keuze is niet moeilijk want de toegang is gratis!

Startavond van het
gemengd koor Hiddai
De Ronde Venen - Donderdag 27
augustus a.s. is de startavond van
het koor Hiddai. 15-Jarigen en ouder zijn allen van harte welkom!
De avond begint om 18.00 uur met
een spannende partij klompengolf
bij Arie Boer aan de Mijdrechtse
Dwarsweg 15. Kom niet in je galakleding en –schoenen. Rond 19.30
uur vertrekt het gezelschap naar de
familie Vis aan de Burg. Padmosweg
16, alwaar tussen 19.45 en 20.00
uur gestart wordt met een lekkere
en gezellige barbecue. Voor de hele
avond bedragen de kosten 10 euro
(overigens: voor de halve avond zijn
de kosten ook 10 euro).

Opgeven kan tot en met 22 augustus bij Jacco Kroese. Bij voorkeur
via een e-mailtje naar jaccokroese@hetnet.nl met vermelding: “hele avond”, of “alleen klompengolf”
of “alleen bbq”. Telefonisch kan
ook: 0297-261533 of sms naar 0651624458.
Laat je slagkracht en kookkunst zien
en kom ook de 27e! Mocht je niet in
de gelegenheid zijn om deze avond
mee te golfen of te barbecueën, dan
ben je van harte welkom op de eerste kooravond D.V. donderdagavond
3 september a.s. om 20.00 uur in Gebouw De Roeping (achter de NHkerk) te Wilnis.

De tentoonstelling is te bezichtigen
tot 31 oktober op woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot
17.00 uur. Deze maand augustus
ook op zondag!
De website biedt nog meer informatie over de tentoonstelling:
www.museumderondevenen.nl.
en zij verlieten dan ook bijna allemaal het wedstrijdterrein met welverdiende winstpunten.
Op 12 september a.s. organiseert
Paardensport Vereniging Troje haar
volgende knhs dressuur wedstrijd.
Deze wedstrijden worden gereden
op zandbodem. Losrijden op zandtoplaag met grasmat. Opgeven kan
via de wedstrijdtelefoon: 0622 264
319 of via de site van de club.

Auto Berkelaar geeft
weekendje Parijs weg
Mijdrecht - Tijdens de afgelopen maanden had Auto Berkelaar
Mijdrecht een prijs beschikbaar gesteld. De klanten die een tegoedbon
voor de prijs zouden inleveren, die zij
ontvingen bij de uitnodiging van de
onderhoudsbrief c.q. uitnodiging voor
het uitvoeren van een APK konden
meedingen naar een Weekendreis
naar Parijs.
De prijs werd gewonnen door de familie Van Serveen. Zij toonden zich
erg blij met de prijs en vertelden dat zij

vooral naar de garage van Auto Berkelaar kwamen vanwege de perfecte
servicegerichtheid van dit bedrijf.
De grote bekwaamheid van de monteurs. Het deskundig oplossen van
technische zaken waardoor zij met
veel plezier het bedrijf bezochten.
Het was een genoegen voor Auto Berkelaar deze prijs uit te reiken en zij
wensen de familie Van Serveen een
genoeglijk en gezellig weekendje weg
naar Parijs.

Nieuwe Meerbode - 19 augustus 2009

pagina 19

Stichting Cordaid stelt 3.750,- euro beschikbaar

Rotary muziekavond
brengt 8.750,- euro op
Vinkeveen - De RC Vinkeveen-Abcoude organiseerde op 18 april jl.
een muziekavond in de Dorpskerk
van Abcoude. Dit werd in alle opzichten een succes. De aanwezigen
genoten van de uitvoering door het
Allegra kwartet met o.a. Rosanna
Phillipens, die op 16 april het prestigieuze Oskar Back concours had
gewonnen. Zij speelde voor het enthousiast publiek “de sterren van de
hemel”.
Maar het belangrijkste: de opbrengst wás 5.000,- en bedraagt nú

dus 8.750,-! Dit bedrag komt geheel
ten goede aan het waterproject van
de NGO Chamavita in Tanzania. Waterprojecten zijn momenteel één van
de drie speerpunten van Rotary International. Veel Nederlandse Rotary clubs hebben al aan de oproep
van R.I. gehoor gegeven. Met als
resultaat tientallen “water projecten” . Samen met de R.C. Rijnwoude ondersteunt de R.C. VinkeveenAbcoude dit waterproject in Rangwi, Tanzania.
Chamavita realiseert daar een ver-

betering van de waterbron, aanleg
van openbare tappunten en kleding
wastafels. Locale technici worden
opgeleid om het systeem te kunnen
onderhouden. Alle gebruikers betalen een maandelijkse bijdrage.
De RC Vinkeveen-Abcoude wil niet
alleen Cordaid maar ook alle bezoekers, sponsors en iedereen die
zich belangeloos ingezet heeft om
van deze avond een succes te maken, hartelijk bedanken. Zonder hen
hadden we dit prachtige resultaat
niet kunnen behalen!

2e jongdierenkeuring
konijnen vereniging
“Onze Langoren”
Regio - Op zaterdag 22 augustus
a.s houdt de konijnen en pluimveevereniging “Onze Langoren” haar
tweede jongdierenkeuring van konijnen geboren in de eerste zes
maanden van 2009.
Deze keuring wordt net als vorig jaar
gehouden bij de Hr. D.A.M. Hoogeveen, Dorpsstraat 45a te Nieuwveen.
Er zullen verschillende soorten ko-

Rotary voorzitter Sary Witteveen-Nooitgedagt overhandigt de cheque aan de vertegenwoordiger van Chamavita

Wat als een potplantje begon
is nu 4,15 meter hoog!
ge groen een reusachtige pompoen.
“Zeker wel 14 kilo zwaar”, laat Jan
en passant weten. Co heeft wel vaker pompoenen op de schaal gehad uit de tuin. Maar nog nooit zo
groot als deze. Co: “Misschien ligt
het wel aan de grond die we destijds vlak na de dijkverschuiving bij
de herinrichting van het oude dorp
in de tuin hebben gestort. Kennelijk
erg vruchtbaar want de planten die
er staan groeien als nimmer tevoren. We hebben destijds veel overlast gehad, voornamelijk na de dijkdoorbraak met het renoveren van de
straten. Jan heeft een paar keer onze tuin met grond moeten ophogen
want die verzakte steeds. We wonen hier al meer dan vijftig jaar en
hebben al het nodige meegemaakt.
Maar zo hoog als nu is er nog nooit
een plant geweest in de tuin.”
Geen wonder, hij staat lekker op
de zon en krijgt genoeg water. De
rest heeft hij zelf gedaan en dat is
niet weinig voor een plant. Hetzelfde kan je zeggen van de sierpompoen. In dat licht gezien zou je kunnen stellen dat er uiteindelijk toch
nog wat goeds uit de dijkverschuiving is voortgesproten. Leuk voor Co
en Jan!

nijnen worden gekeurd door de
keurmeesters de Hr. De Vos en
Hr.de Zeeuw.
Deze soorten konijnen zullen o.a.
Aanwezig zijn o.a.: Meissner Hangoren, Blauwe van Beveren, Vos konijn, Kleur dwergen, Thrianta, Rode Nieuwzeelander, Witte Nieuwzeelander, Rex, Papillon, Ned. Hangoordwerg, Franse Hangoor, Zilvervos, Marter en Duitse Hangoren.

En nog verschillende andere soorten konijnen.
De keuring begint om 9.00 uur en
om ongeveer 12.30 uur zijn de prijswinnaars bekend.
Voor iedereen die van kleindieren
houdt zal het weer een leuke en interessante ochtend worden.
Belangstellende zijn van harte welkom en de toegang is gratis !!!

Schildercursussen in
atelier “De Penseelstreek”
De Ronde Venen - In week van
21 september starten de cursussen aquarelleren/acryl weer, gegeven door de Uithoornse kunstenares Corrie Eeltink. Al vele jaren geeft
zij deze cursussen in haar eigen atelier “De Penseelstreek”.
De lessen vinden plaats in kleine groepen ( tot 8 personen), overdag en ’s avonds, zodat er veel aandacht voor de persoonlijke vorming
van de leerlingen is. Het werken in
kleine groepen – zo is gebleken –
bevordert niet alleen de resultaten,
maar ook het ontspannen bezig zijn.
Mocht men een keer verhinderd
zijn, dan kan men de les inhalen.
Men kan kiezen uit verschillende
cursussen. Allereerst is er de ‘basiscursus’, waarin men stap voor stap,
in tien lessen, de basistechnieken
leert van het aquarelleren. Deze is
bedoeld voor beginners.
Daarnaast is er de ‘vervolgcursus’.
Hier wordt het geleerde op de basiscursus verder toegepast. Wie elders al enige ervaring heeft opgedaan kan direct aan de vervolgcursus deelnemen. Men kan als gevorderde ook kiezen voor schilderen
met acryl. Koffie/thee is gratis.
Cursusfolders zijn verkrijgbaar in
het atelier en in de Openbare Bibliotheek te Uithoorn, Mijdrecht, Amstelveen en Aalsmeer.
Inschrijving is mogelijk op de volgende vrijdagen: 28 augustus en 4
september, van 19 – 21 uur; en op
zaterdagen: 29 augustus en 5 september, telkens van 13.30 – 15.30

uur in atelier “De Penseelstreek”,
Potgieterlaan 16, 1422 AZ Uithoorn.
U bent dan in de gelegenheid de
lesruimte te bekijken, en het materiaal waarmee gewerkt wordt. Bij
verhindering op bovengenoemde
data is het ook mogelijk een aparte afspraak te maken. U kunt zich

ook via onderstaande site op internet aanmelden.
Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u informatie inwinnen via
tel.nr. 0297.540444 en e-mail: info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
Zie ook www.atelier-penseelstreekuithoorn.nl

Rommelmarkt voor
kerktoren
Vinkeveen - Zaterdag 22 augustus
a.s. wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Deze wordt
gehouden naast de hervormde kerk
van Vinkeveen (Herenweg 205) van
9.00 uur tot 14.30 uur. U kunt bij ons
terecht voor servies, meubels, boe-

ken en platen, planten e.d. En daarnaast ook voor koffie/thee met wat
lekkers of een portie poffertjes. Kom
gewoon even langs!
De opbrengst is dit jaar bestemd
voor de toren van hervormde gemeente van Vinkeveen.

Zingen bij een koor?
Wilnis - Dat het groeizaam weer
is deze tijd van het jaar willen veel
tuinliefhebbers laten weten. Bloemen en planten vertonen het beste van hun bloeikunsten. Zo ook in
Wilnis in de achtertuin van Co en
Jan de Graaf in de Koningin Julianastraat. Tot hun niet geringe verbazing groeit een zonnebloem letterlijk hun tuin uit. Naar de zon toe, zoals rasechte zonnebloemen dat plegen te doen. De plant heeft inmiddels een respectabele hoogte van
4,15 meter bereikt. “En misschien
wordt hij nog wel hoger,” zegt Jan

de Graaf peinzend omhoog kijkend.
“We hebben een keer een zaadje
in een bloempot gestopt. Nou dat
groeide wel en toen hebben we de
plant in de tuin gezet. Hij kwam tegen de rand van ons schuurdak aan
en vervolgens heb ik hem tegen de
schutting aan gezet zodat hij daar
steun aan had. En kijk nu eens, hij
groeit maar door.” Aldus Jan, die samen met zijn echtgenote Jacoba –
‘Co’ voor familie, vrienden en bekenden – graag tuiniert. Co laat zich
eveneens niet onbetuigd en toont
ons in de tuin tussen het weelderi-

Nieuw voor 50 plussers
De Ronde Venen - Super sportief voor de fitte 50 plusser een pittige conditietraining. Met onderdelen uithoudingsvermogen, krachttraining eventueel afsluitend een
sportspel (estafette of potje basketbal) Ook zeer geschikt als voorbereiding op de wintersport. Bij voldoende deelname gaat deze groep

van start donderdagavond 10 september in de Willisstee te Wilnis.
Voor informatie en aanmeldingen
kunt u terecht bij mevr. Jos Kooijman tel 0297 285519 email bijjos@
casema.nl. Met 10 aanmeldingen
kan er gestart worden. De kosten
bedragen 110.00 per seizoen van
september tot eind mei

Regio - De vakantie periode is
weer achter de rug en ook ons koor,
Kunst Na Arbeid, gaat weer starten
met de repetities op 24 augustus.
Wij repeteren op maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur in gebouw Irene
naast de Janskerk te Mijdrecht.
Op zaterdag 24 oktober as. hopen
wij met een mooi concert ons 85 jarig jubileum te vieren.
Medewerking wordt verleend door
o.a. koor Eigen Wijs uit Vinkeveen,
Het Scandinavisch Koor.
4 solisten, harpiste Regina Ederveen

en het orgel zal bespeeld worden
door Henny Heikens.
Het geheel staat onder leiding van
onze dirigent Henk van Zonneveld.
Noteer de datum alvast in uw agenda!!!
Wilt u ook graag meezingen in ons
koor? Kom dan een keer luisteren
op onze repetitieavond.
Kijk voor meer informatie op onze
website www.kunstnaarbeid.eu
Ook kunt u voor meer informatie bellen tel. nr. 0297-284210 of 254090.
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Zaterdag 22 augustus:

Iedere Donderdag

Moeder Cisca, moeder van
15 kinderen, wordt 95 jaar
De Kwakel – Vijf jaar geleden
brachten wij het nieuws van ‘ moeder Cisca’ uit de Kwakel. Moeder
Cisca, een moeder van maar liefst
15 kinderen ( en allen nog in leven)
werd toen 90 jaar. Maar het leuke
was, dat als je alle leeftijden bijelkaar optelde, moeders en de 15 kinderen waren ze samen 1000 jaar.
Zaterdag a.s. Wordt moeder Cisca 95 en al haar 15 kinderen leven
ook nog. Haar dochter schreef ons
de volgende brief: “Het lijkt al weer
zo lang geleden dat wij in de krant
stonden, omdat mijn Moeder 90 jaar
werd, en zij met haar 15 kinderen
samen 1000 jaar werden. In wezen
is het pas 5 jaar terug, want volgende week zaterdag, op 22 augustus
word mijn Moeder 95 jaar, wie had

12 cent
korting

*

op gekomen.
Ze heeft wel wat in moeten leveren, zo is er het wandelen naar het
dorp met de rolator wat ze niet meer
kan.
Maar nu nemen we haar gewoon
af en toe mee in de rolstoel. En met
mijn zus gaat ze vaak nog even met
de auto mee voor een bezoekje aan
de markt waar ze weer wat sokkenwol haalt. Binnenshuis kan ze als ze
rustig aan doet wat lopen. Ze woont
nog steeds op haarzelf, kookt af en
toe haar eten nog, en brengt de dagen door met sokken breien. Als ik
dat niet meer kan zou ik me geen
raad weten zegt ze altijd.

op alle brandstoffen
Tango Uithoorn
Amsterdamseweg 9
www.tango.nl

* Op basis van de actuele brandstofadviesprijzen van de overige aanbieders met een landelijke dekking.

Deze korting vervangt de huidige korting.

iedereen goedkoper tanken

Achter kleinkinderen
Ook zijn er weer achter kleinkinde-

Voor wie van zingen houdt

dat kunnen denken dat ze op haar
leeftijd weer de krant haalt.
Er is in die 5 jaar wel het een en ander gebeurd, zo heeft zij 2 keer een
beroerte gehad,( de eerste een jaar
geleden) maar wonder boven wonder is ze er weer helemaal boven-

ren geboren, het is altijd even tellen
en rekenen hoeveel ze er heeft.
Mijn Moeder heeft 28 kleinkinderen,
en 30 achterkleinkinderen, en er
worden er dit jaar nog 2 verwacht.
Haar zoon Uit Australie is net als 5
jaar geleden nu ook weer van de

partij op haar verjaardag.
Voor hem had ze dan ook toen hij
aankwam een hele la vol sokken
klaar liggen in alle kleuren. ( zie foto)
Op het moment breidt ze baby en
kindersokjes, en ja hoor, weer voor
die aussie. Die heeft vrienden die
willen allemaal sokken uit Holland,
ook voor de kids dus.
Maar mijn Moeder vind het prachtig
dat iedereen haar sokken wil, daar
kan ze echt van genieten.
Als haar zoons die kweker zijn straks
weer zomerbloemen hebben, staan
er voor haar deur weer emmers met
bloemen te koop. Voor 1,50 kunnen
de mensen dan een bloemetje kopen, en vaak word het gedaan voor

op het graf bij een dierbaar iemand
te zetten. Dan zie je haar genieten
als er weer iemand een bloemetje komt halen, daar kan ze naar uit
kijken. Wij zeggen altijd, je haalt de
100 wel, bij deze dan Mam, ik beloof om over 5 jaar weer een stukje te schrijven, misschien dan met
een foto van 5 generatie’s, dat redden we nu nog niet.
Aanstaande zaterdag houd ze de
hele dag open huis, iedereen die
haar wil feliciteren is bij deze van
harte welkom.
Groetjes van al u kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkinderen, en
alle aanhang.
Liefs een dochter,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Friese winnaars in 23e Open
Uithoorns Kampioenschap
Uithoorn - Zondag 9 augustus
werd voor de 23e maal het Open
Uithoorns Kampioenschap voor
doubletten gespeeld. Dit toernooi
wat zich altijd weer kenmerkt door
gezelligheid en sportiviteit trok dit
jaar 26 equipes met veel spelers, die
voor het eerst op de accommodatie
aan de Vuurlijn kwamen spelen.
Ook verschillende topspelers waren
er aanwezig. Zo deed Bert van Dijk
mee, die dit jaar winnaar was van de
Nationale Competitie en van het veteranenkampioenschap. In die laatste hoedanigheid zal hij 12 en 13
september met zijn triplette deelnemen aan het officieuze Europese kampioenschap voor veteranen.
Het toernooi verliep vlot en na twee
voorgelote partijen werden de deelnemers over drie poules verdeeld.
In de finalepoule werd gespeeld via
een afval systeem, terwijl in de twee
troostpoules nog drie voorgelote
partijen werden gespeeld. De equipes van BUT waren redelijk succesvol met een zesde plaats in de

finalepoule (Henk van Rekum/Ernie v Waaij), een tweede plaats in
de B-poule (Ria Jacobs/Nel Bloemers) en een derde en vierde plaats
in de C-poule (Günther Jacobs/Alfonso Atanes en Bert Hoekstra/Bas
de Haan).

Le Biberon in Leeuwarden,
Het volgende evenement van Boule Union Thamen staat alweer voor
de deur. Vrijdag 21 augustus start
de tweede vrijdagavondcyclus met

Maar de aandacht ging natuurlijk uit
naar de toppers in de finalepoule. In
de halve finale werden de equipes
Voorn/Romijn (Lisse) en Steenbergen/Brandenburg (mix) uitgeschakeld.
De finale ging tussen Italo Pialorsi/
Simon op den Kelder (Den Haag) en
Mark Norder/Lok Le vie (Leeuwarden).
Het werd een mooie finale me twee
verschillende spelsoorten. Het hoog
plaatsen (porteren) waarbij de boule bij het neerkomen vrijwel gelijk
stil blijft liggen en het half hoog spelen. Het was uiteindelijk de jeugd
die met 1306 de finale en dus het
toernooi won. Mark Norder en Lok
Le vie nemen de wisselbeker voor
een jaar mee naar het clubhuis van

Opleiding voor het EHBO diploma
inclusief AED training en de module verbandleer en kleine ongevallen.
Reanimatie en AED training
Kunt u helpen als het moet?
Weet u wat u moet doen als:
Iemand zich verslikt?
Iemand zich verbrandt?
Iemand een botbreuk oploopt?
Iemand pijn op de borst heeft?
Iemand een flinke bloedende wond
heeft?
Iemand zijn enkel verstuikt?
Iemand flauw valt?
Iemand niet meer reageert op aanspreken?
Iemand niet meer ademt?
Iemand geen bloedsomloop meer
heeft?
Iemand vergif heeft ingeslikt?
Weet u het niet overal het antwoord
op? Volg dan een EHBO cursus!
U bent toch ook blij als u op de juiste manier geholpen wordt als u wat
overkomt?
Op dinsdagavond 22 september
2009 om 20.00 uur start bij de Kon.
Ned.Ver. EHBO afd. Uithoorn de op-

leiding voor het diploma eerste hulp
inclusief AED training en de module verbandleer. In 18 lessen, die
gegeven worden in sport- en activiteitencentrum De Scheg, Arthur
van Schendellaan 100a in Uithoorn
wordt u opgeleid tot eerstehulpverlener. Neem uw man, vrouw, broer,
zus, buurman, buurvrouw, vriend of
vriendin mee. Iedereen vanaf 15 jaar
kan deelnemen aan deze cursus
die afgesloten wordt met een internationaal erkend diploma. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Tevens
wordt in de cursus veel aandacht
besteed aan eerste hulp bij baby’s
en kinderen.
Wilt u alleen reanimatie / AED training volgen dan kunt u dat doen op
1 en 8 september a.s. of op 20 en 27
april 2010.
Voor nadere informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met
de secretaris van de vereniging:
Ria van Geem, tel. 0297 – 560160
of via e-mail: ehbouithoorn@kabelfoon.net.
Op de website www.ehbo-uithoorn.
nl staat ook alle informatie over de
diverse cursussen + aanmeldingsformulieren.

Zin om mee te doen?
Maak een paar repetities mee en

ervaar hoe leuk en ontspannen zingen is! Vooral tenoren zijn van harte welkom.
Amicitia repeteert in de aula van
het Thamen College, Den Uyllaan 4
te Uithoorn, (bij het busstation) op
maandagavond van 20.00 tot 22.15
uur.
Voor inlichtingen: mevr. G. Bijlsma,
tel. 0297-567257 of de heer H.van
Dijkhuizen, tel. 0297-567758, of kijk
op www.amicitia-uithoorn.nl.

Knotgroep Uithoorn hooit
rietlanden
Uithoorn - De rietlanden langs de
Boterdijk moeten regelmatig gemaaid en geschoond worden. Dat
is goed voor het riet en vooral voor
de bijzondere vegetatie die in deze
rietlanden kan gedijen. Op zaterdag
22 augustus gaat de Knotgroep Uithoorn het gemaaide riet afvoeren.
Dat doen ze op twee percelen: het
rietland tussen het Zijdelmeer en de
Boterdijk, en het rietland op het Brameneiland. De Knotgroep is eigenlijk
alleen in de winter actief, maar voor
deze klus komen ze elk jaar weer uit

hun luie zomerstoel! De Knotgroep
werkt van 9 tot 13 uur: verzamelen
bij de werkschuur aan het Elzenlaantje bij de Boterdijk in Uithoorn.
Voor goed gereedschap, en koffie,
thee en koek wordt gezorgd. Om 1
uur is er heerlijke soep. Neem zelf
mee: stevige schoenen of laarzen
en mok + lepel. Iedereen die ervan
houdt om een ochtend actief in de
natuur bezig te zijn, is welkom!
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172.

het slot op 28 augustus. Kom gerust een kijkje nemen of beter nog
kom eens een bouletje gooien op
dinsdagavond, woensdagmiddag of
donderdagavond

Keramiek Atelier houdt
open weekend

Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO
Uithoorn – De EHBO afdeling Uithoorn Organiseert de volgende cursussen:

Uithoorn - Maandag 24 augustus
a.s. starten de repetities van de Uithoornse Oratoriumvereniging Amicitia weer. Het koor werkt momenteel aan het Requiem van Mozart en
Stabat Mater van Haydn, concert 20
november a.s in Uithoorn.
In 2010 zingt Amicitia de Johannes
Passion van Bach en het Requiem
van Verdi.

Mee Amstel en Zaan:

Biedt ondersteuning bij het
leven met een beperking
Uithoorn - MEE Amstel en Zaan is
er voor mensen met een handicap,
ontwikkelingsachterstand,
functiebeperking of chronische ziekte.
Maar ook voor hun partners, ouders
en/of verzorgers, familie en medewerkers van andere organisaties. U
kunt bij MEE terecht voor informatie, advies en ondersteuning.
MEE wijst de weg op de levensgebieden jeugd & gezin, onderwijs &
kinderopvang, wonen & samenleven, leren & werken, regels & geldzaken, vrije tijd & sport, vrienden &
relaties.
MEE heeft ook een aantal cursussen waar u aan kunt deelnemen.
Daarnaast worden er thema-avonden gehouden.

Kijkt u eens op onze website:
www.meeaz.nl
Woont u in de regio Amstelland en
wilt u graag een afspraak in Uithoorn?
Het is mogelijk om in Uithoorn,in
het wijksteunpunt de Bilderdijkhof, een afspraak te maken met onze afdeling Informatie en Advies. U
kunt MEE bellen voor een afspraak
op ons nummer in Hoofddorp: 02355 6 33 00.
Op werkdagen zijn we te bereiken
van 8.30 uur-12.30 uur in Hoofddorp.
Het wekelijkse inloopspreekuur in
de Bilderdijkhof op de woensdagmiddag komt hiermee te vervallen.

Uithoorn – Martina Dielen heeft
haar keramiek atelier gevestigd op
de Prinses Margrietlaan 86-C in Uithoorn. In het weekend van 22 en 23
augustus houdt zij een open weekend. Komt U gerust kijken wat er allemaal mogelijk is met klei.
Het is mogelijk om keramiek lessen
te volgen. Martina geeft handvormlessen in kleine groepjes aan volwassenen. Men leert hier het opbouwen van een vaas of holle vorm.
Maar je kan ook met plakken klei
een driedimensionaal werkstuk maken. In een later stadium wordt het
werkstuk geglazuurd.
“De cursisten zijn reuze enthousiast en komen dan ook graag terug
in een nieuw seizoen. Met wat creativiteit en gericht advies komen wij
er samen wel uit, het kan eigenlijk
niet fout gaan.“ vertelt Martina.
De lessen duren 2 uur en men kan
zich inschrijven voor de maandagavond of woensdagochtend. De
cursussen starten in de eerste week
van september 2009.
Verder is het ook mogelijk om op
het atelier een kinderfeestje te geven. “Het is altijd een gezellige boel
als er een kinderfeestje is. De kinderen kunnen een leuk beest maken
en daarna beschilderen met kleislib.
Ik bak alles dan en glazuur het nog
voor de volgende stook. Het eind-

resultaat is altijd verrassend en de
kinderen zijn er toch niet rouwig onder dat zij dan nog eventjes moeten
wachten voordat ze het kunnen ophalen.” vertelt Martina vol enthousiasme.
Het is mogelijk om de kinderfeestjes op woensdagmiddag of op zaterdag te geven. Kijk voor meer informatie op de website www.martinadielen.nl
Draailessen
Verder geeft Martina sinds september 2004 draailessen bij de ST.CREA
in Uithoorn. “Het is wel jammer dat
er zo weinig cursusaanbod is voor
mensen die willen leren draaien op
de draaischijf in Nederland. Ik heb
ook jaren moeten zoeken naar de
meest geschikte opleiding. Gelukkig bracht SBB Gouda daar verandering in voor mij. Nu kan ik mijn ervaringen weer doorgeven aan mijn
leerlingen”, vertelt Martina.
ST.CREA heeft op 29 en 30 augustus open dagen, helaas is zij dan zelf
verhinderd.
Mocht u geïnteresseerd zijn in draailessen op de draaischijf dan kunt u
hierover ook vragen stellen tijdens
haar open weekend zaterdag 22 en
zondag 23 augustus in haar Keramiek Atelier.
U bent van harte welkom vanaf
12.00 tot 15.00 uur!
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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.

Ja! Ja! Buurtconcierge
Hoe is het toch mogelijk?
Hoe kan het toch
gebeuren? Wij mochten
het weer eens lezen.
Geen subsidie voort
buurtconciërges. Nee! Nee! Geen subsidie voor
buurtconciërges lezen wij in de weekbladen.
Hoe haalt het gemeentebestuur het in zijn hoofd.
Wat zijn het toch een, in Den Haag zeggen ze
kakkers. De burgemeester, de wethouders en
zelfs de raadsleden. Wat zijn het toch een kakkers,
ons gemeente bestuur, om mensen die al jaren
lang, Ja, ja, echt jaren lang van alles gedaan
hebben en nog doen, om de buurt leefbaar
te houden en de bevolking bij de woonwijk te
betrekken. Ze zorgden er de afgelopen jaren
niet alleen voor dat de buurt er goed uit bleef
zien maar organiseerden ook van alles zoals o.a.
De straatspeeldagen. Geweldig. Ze waren de
drijvende kurk van de gemeentelijke stichting
Leefbaarheid. (Ook een flop) Enthousiaste
mensen die bezig zijn voor de buurt. Ongelooflijk
dat het gemeentebestuur , daar niet een paar
duizend Euro voor over heeft. De stichting Baat
moet het doen. De leidster daarvan is zeker
een vriendin van de B&W. De Baat moet niet
denken dat ze alles kunnen. Die zijn worden
arrogant. Nu ze groter zijn geworden en alles
mogen regelen gaat het hart er uit. Het wordt
een instelling. Met de zelfde eigenschappen
van alle instellingen. Ze hebben geen hart. Ze
willen niet meer luisteren naar mensen die een
goed doel voor ogen hebben. Ze willen macht.
Het wordt een apparaat en apparaten kunnen
niets. Het worden bureaucraten en daar moet
je voor oppassen. Ja! Ja! Daar moet je geweldig
voor oppassen. Ze gaan volledig voorbij aan het
feit dat dezelfde buurtconciërges er toe hebben
bijgedragen dat er wijkcomités zijn omdat het
zo goed liep. Ja! Ja! Het past niet in het beleid
van de gemeente. Laat mij niet lachen. Hoe
komt dat stelletje dat gemeentebestuur heet
erbij om die buurtconciërge geen subsidie te
geven. Ja! Ja! Daarnaast staat in de krant dat
Baat iets aflast omdat er geen animo voor is. Ja!
Ja! Weet je wie bij de burgemeester aan kunnen
kloppen mensen die grootse dingen willen,
projectontwikkelaars. Mensen die het dorp voor
veel geld op zijn kop willen zetten. Mensen die
een waterhoofd wille creëren. Mensen die een
metrolijn zoals in Amsterdam (of zo iets) willen
aanleggen. Ja! Ja! Daar heeft ze geld voor over.

160.000 Euro voor vooronderzoek. Als het niet
goed zal lukken dan is dat geld gewoon in het
water gegooid, maar gewone mensen die wat
met de woonwijk hebben, die de wijk leefbaar
houden, die krijgen niet een paar duizend Euro.
Die paar duizend euro pompen ze liever in de
Baat. De ambtelijke Baat. De instelling Baat die
een gepland feestje voor de jeugd moet afblazen
omdat ze er geen belangstelling voor kunnen
krijgen. Ja! Ja! Die Baat plant iets dat over de
mensen heen gaat en niet met de mensen. Zij
kunnen het niet. Bij de Baat hebben wij geen
baad. Die buurconciërges van Westhoek heb ik
ook mijn broek van vol. Die komen ook nooit in de
wijken. Die luisteren niet naar de bewoners. Echt
niet. Achter onze flat ligt een pad. Dat pad is weer
eens niet goed aangelegd. Het onkruid stond er
over de hele lengte meer dan een meter hoog. Ik
dacht; “Kijken wanneer die buurtconciërges van
Westhoek daar iets aan doen.” Na 1 maand niets,
na 2 maanden niets, na 3 maanden niets, na 4
maanden niets. Op het laatst heb ik maar gebeld.
Toen was het wel snel opgeruimd, dood gespoten
Ja! Ja! Doodgespoten. Het gaat erom dat die
mensen niets met de wijk op hebben. Ze hebben
daarna niets meer van zich laten horen. Als ze
dat wel gedaan hadden dan had ik ze kunnen
vertellen dat het pad niet goed was aangelegd
en ook dat het grasveld dat vernield is tijdens
de verbouwing niet accestabel is. Ze komen niet
in de woonwijk om te kijken wat niet deugd of
beter kan. Als ze er komen dan zien ze niets
omdat ze geen idee hebben wat de bewoners
denken. Ze hebben niets met die woonwijk.
Ons gemeentebestuur staat ook heel ver van de
bewoners af. Onze woningbouworganisatie staat
heel ver van de bewoners af. Onze Baat zit heel
ver van de bewoners af. Ik weet dat er een oud
iemand een automatische deuropener in de flat
heeft gevraagd. Bij Westhoek, bij de doctor, bij
de gemeente en natuurlijk bij Baat, een heleboel
formulier heeft ingevuld en nu na 2 maanden nog
steeds geen aanpassing in de toegangsdeur van
de flat heeft gezien. Zelfs niets heeft gehoord.
Oorzaak vakantie? Larie. Oorzaak bureaucratie.
Baat. Ja! Ja! 160.000 Euro voor vooronderzoek
voor de vakantie beslissen zodat het direct nog
uitgegeven kan worden. Schrijnend. Dat is het.
Geen paar duizend euro voor mensen die met de
woonwijken begaan zijn. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Reactie op:
Honden niet toegestaan!
Vol irritatie heb ik vorige week het stukje in de krant
gelezen over honden niet toegestaan, niet omdat ik
vind dat dhr. v.d Maat geen gelijk heeft integendeel,
ik ben het met dhr. v.d. Maat eens, in gebieden
waar de honden niet mogen komen, moet men ook
absoluut de regels respecteren, die zijn er niet voor
niets, vogels moeten ook zeker beschermd worden
en er moeten gebieden zijn die afgeschermd worden
voor honden. Waar ik mij wel aan irriteer is dat er
in De Ronde Venen maar een losloopgebied is voor
honden die ligt 11 kilometer verderop, er is dus bijna
geen alternatief.
Helaas vangt deze gemeente wel hondenbelasting,
maar doet men hier verder niets mee voor de
hondenbezitter. Sterker nog als er een hondengebeleid
zou komen heeft de niet hondenbezitter daar ook
profijt van. De hondenbezitters krijgen stukken
toegewezen waar de honden los mogen lopen,
ook aparte uitlaatstroken, zo hebben de niet
hondenbezitters er ook geen last van en is het voor
iedereen duidelijk. Tevergeefs heb ik met dhr. Dekker
over het hondenbeleid gesproken, over Wickelhof, hij
stelde voor om de hele buitenste ring van Wickelhof
voor de honden te maken, zo zou dan de binnenste
ring, dus ook de speelvelden hondvrij blijven, het
leek allemaal zo mooi, maar helaas, Wickelhof is
12 hectare groot en het losloopgebied is 1 hectare,
daarbij komt ook nog eens dat er een brug is in het
hondenlosloopgebied, die direct in vebinding staat
met de drukke weg, dat is natuurlijk ook een oplossing
om van de honden af te komen in De Ronde Venen,
niet te vergeten dat er ook direct een schapenweide
grenst aan het losloopgebied waar honden echt
geen moeite voor hoeven te doen om erin te komen,
ook daar zijn geen aanpassingen voor gedaan. Ik heb
eindeloos voorstellen gedaan aan dhr. Dekker, maar
kreeg alleen maar te horen dat er geen geld voor is,
ik viel zowat van mijn stoel, waar is al het geld van
de hondenbelasting dan? Ik kreeg als antwoord dat
het geld van de hondenbelasting in andere potjes

verdwijnt en dat dat ten goede komt aan alle burgers,
de hondenbezitter is ook een burger, dus het geld
komt ook ten goede aan hun. Nee, dhr. Dekker kan
dat mooi vertellen allemaal hoe hij wel niet zijn best
heeft gedaan voor de hondenbezitter en ondertussen
maar de hondenbelasting vangen. Ook nu zijn er
weer controle’s aangekondigd de grote vangst van
vorig jaar smaakt naar meer en weer gaan we op
pad om nog meer centjes te halen. Ondertussen
moet de hondenbezitter het maar uitzoeken waar hij
zijn hond uitlaat en overal weggejaagd worden. Als
je je hond wil los laten lopen moet je het maar doen
op Wickelhof met alle risico’s van dien. Nee het is
geen pretje om een hond te hebben in De Ronde
Venen. Ik wil bij deze ook de mensen oproepen om
hun probleem zowel van de hondenbezitter als de
niet hondenbezitter, niet alleen kenbaar maken bij
deze krant maar ook aan de gemeente en dan hopen
maar dat ze er eindelijk wat aan gaan doen.
Er moet gewoon een hondenbeleid komen, waar
wel en waar niet je hond uit te laten, net zoals in
Uithoorn, daar is het tenminste goed geregeld. Dus
ik zou iedereen willen vragen in de pen te klimmen,
ik hoop dat we dan samen wat kunnen bereiken,
zodat dit opgelost word.
Tot slot : ik heb zelf een hondenuitlaatservice hier in
De Ronde Venen en huur al sinds geruime tijd van het
recreatieschap een stuk grond voor de honden, deze
informatie geef ik, daar er in het verleden mensen zijn
geweest die mij verweten uit commercieel oogpunt
dit probleem aan de kaak te stellen. Daar ik dagelijks
met honden en niet hondenbezitters in aanraking
kom weet ik wat er leeft onder deze groepen, de
situatie loopt in sommige gevallen zo uit de hand,
dat ik mij geroepen voel om namens beide groepen
dit probleem kenbaar te maken.
Miriam Bosman
Hondenuitlaatservice Doggie Hutch

‘Dam’ afgesloten in Wilnis
Wilnis - Degenen die vanaf de Pastoor Kannelaan en Pieter Joostenlaan regelmatig de Veenweg opdraaien richting Veenzijde 2 en 3
stonden wel even te kijken toen deze toch drukke doorgaande weg op
maandag 17 augustus werd afgesloten voor doorgaand verkeer.
Niet zozeer het afsluiten ervan als
wel vanwege het bord wat er stond:
‘Dam afgesloten vanaf 17-08-09’. Eh-

hh…Dam? De Wethouder van Damlaan kennen we, maar de Dam???.
We wonen toch niet in Amsterdam?
Navraag bij de gemeente leerde dat
er op de Veenweg werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader
van het Stedelijk Waterplan. Waternet gaat in de gemeente veel duikers onder de wegen en straten vervangen om een betere waterdoor-

voer te garanderen. Om die reden
is de Veenweg veertien dagen afgesloten voor het verkeer. Het verkeer
wordt omgeleid via de Vossestaart.
Alleen de hulpdiensten blijven toegang houden.
De woordvoerder van de betreffende afdeling beloofde ervoor te zorgen dat het bord de juiste naam van
de afgesloten weg zal krijgen.
Waarvan akte.

Zonovergoten workshop
bij LR&PC Willis

de deelnemers overweegt LR&PC
Willis deze workshop volgend jaar
nog een keer te organiseren, zeker
omdat deze cursus zowel voor een
beginnende als (ver)gevorderde rui-

Regio - Afgelopen zaterdag 15 augustus organiseerde LR&PC Willis
de workshop “Houding en Zit” onder leiding van Anne Muller. Anne
is de auteur van het boek ‘Basis Rijkunst, wat beweegt de ruiter’ en oprichtster van de rijschool Akasha. Bij
haar methode is houding en zit alsmede respect naar het paard de basis van de rijkunst.
Ondanks de vakantietijd hadden
zich 10 deelnemers voor deze interessante dag aangemeld. De workshop begon om 10.00 uur met een
stukje theorie. Hierna begon het
praktijkgedeelte waarbij elke ruiter/
amazone gedurende ongeveer een
half uur individueel begeleid werd.
Door deze individuele aandacht kon
elke deelnemer zijn of haar specifieke problemen aangeven en kon Anne op basis van deze input en haar
eigen bevindingen, iedereen persoonlijk met een aantal oefeningen
en aanwijzingen op weg helpen.
Ook voor de overige deelnemers en
het publiek was het erg interessant
het praktijkgedeelte van de verschillende deelnemers te volgen, zeker
omdat er veelal duidelijk verschillen

ter stof tot nadenken geeft. Verdere informatie over deze en andere
activiteiten bij onze vereniging zijn
op onze website: www.lrpcwillis.nl
te vinden.

zichtbaar waren aan het einde van
de les. Iedereen kreeg voldoende
huiswerk mee om hiermee zelf aan
de slag te gaan.
Gezien de enthousiaste reacties van

Cursussen: Dierentolk en
Intuïtieve Ontwikkeling
De Ronde Venen - De dierentolkcursus wordt gegeven op de volgende 7 dinsdagavonden:
1 september t/m 13 oktober ’09 van
19.30 tot ongeveer 22.00 uur.
Dierentolken maken via telepathie
contact met een dier.
Zo’n contact kan over allerlei onderwerpen gaan: hoe het dier zich
voelt, waarom een dier eventueel
niet meewerkt, onzindelijk is of niet
meer levenslustig, angsten heeft,
wat hij of zij bij een vorige eigenaar
heeft meegemaakt, waarom het dier
moeilijk omgaat met mensen, andere dieren of gebeurtenissen.
Dat kan ‘life’ of via een foto van een
dier. Ook met overleden dieren is telepathisch contact in principe mogelijk. Door telepathisch contact
met dieren kan er een extra dimensie gegeven worden aan de relatie
tussen jou en het dier.
Hierin geldt zeker: oefening baart
kunst. Daarom kan het zinvol (en
leuk) zijn om na deze cursus eventueel deel te nemen aan oefenavonden, waarbij we meestal via een foto contact leggen met de dieren.
Op die avonden gaan we event. ook
dieren healen.
Cursus
De intuïtieve ontwikkelingscursus
wordt gegeven op de volgende 7
woensdagavonden: 2 september t/
m 14 oktober van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur.
In de lessen gaan we o.a. kijken hoe
je meer in je kracht kunt komen,
Bij elkaar gaan we de aura voelen
en je wordt je bewuster van jouw
aura en hoe je die kunt beïnvloeden, zodat die beter op jou is afgestemd. Hierdoor leer je ook beter om
te gaan met situaties die voor jou
negatief voelen. Je leert energie te
stromen door de chakra’s, waardoor
je aan blokkades in de chakra’s kan
werken, waardoor je o.a. meer balans kunt krijgen tussen je gevoel en

je verstand, waardoor je beter leert
hoe je de juiste besluiten voor jezelf
kunt nemen. We leren hoe we onze
eigen energie kunnen terug halen
(als blijkt dat je energie weg geeft of
als iemand jouw energie weg haalt
(dus als je moe wordt na bijv. een
gesprek met iemand)) en vasthouden. Je kunt jezelf beter leren te
waarderen en van jezelf houden.
We doen o.a. oefeningen en meditaties. Acceptatie, veiligheid en humor zijn belangrijke aspecten tijdens de cursus. Na het basisdeel is
het mogelijk om meerdere vervolg-

delen van de cursus te volgen (bijv.
een chakradeel en een themadeel,
healen of readen). Elke cursus kost
175,- en ze worden gegeven in “De
Boei”, in Vinkeveen.
Voor meer informatie (of folder), of
om je op te geven:
bel gerust naar Monique: 0297213302, of mail: monique.vanderdrift@hetnet.nl
of kijk op www.intuitieveontwikkeling.org
(zie ook advertentie elders in dit
blad)

Man met slok op
veroorzaakt ongeluk
Vinkeveen - Een 42-jarige man uit
Vinkeveen is in de nacht van vrijdag
op zaterdag aangehouden omdat hij
onder invloed van alcohol een ongeluk veroorzaakte.
De man kwam vanuit de Plashoeve
waar hij volgens getuigen niet genoeg rechts reed. Vanuit de andere richting kwam een 31-jarige au-

tomobiliste uit Amsterdam. De twee
kwamen met elkaar in botsing. De
42-jarige man had teveel gedronken
en werd aangehouden. Op het bureau was de uitslag van de ademanalyse 750 ug/l. De man kreeg een
rijverbod van 9 uur en moest zijn rijbewijs inleveren. De vrouw raakte
niet gewond.

Dankzij camera toezicht:

Fietsendief op heterdaad
aangehouden
Mijdrecht - Een 28-jarige man uit
Mijdrecht is zaterdagmorgen aangehouden voor het fietsdiefstal. Met
hulp van cameratoezicht werd gezien dat de man aan het Raadhuisplein bezig was met het stelen van
een fiets. Agenten gingen ter plaatse en troffen een man aan die vol-

deed aan het signalement. Ze hielden hem aan en namen hem mee
naar het politiebureau.
De man verklaarde dat hij dacht dat
het zijn fiets was die een tijd terug
gestolen was. De politie heeft de
zaak in onderzoek.

