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Vanaf heden 
Verhuren wij ook 
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officiële
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10 CM SLANKER 
BINNEN 4 WEKEN?
Het kan bij Amstelhof!

Meer informatie:
www.amstelhof.com/slimbelly

Uithoorn - Veel verdriet hebben 
ze er van bij de familie Ratterman 
in Uithoorn. Hun poes Summer is 
dood. Zij bleek op één van de laat-
ste dagen van hun vakantie iets 
‘verkeerds’ te hebben gegeten. Dat 
overleefde het dier niet. Bij de die-
renarts bleek dat Summer samen 
met een stuk visaas ook de bijbeho-
rende haak had ingeslikt. Een ope-
ratie mocht helaas niet meer ba-
ten. Bij nader onderzoek bleek het 
te gaan om een zogenaamde ‘kar-
perboilie’. “Dat is aas met een lekker 
geurtje dat sportvissers onder meer 
gebruiken bij het vissen op karpers. 
Er zit een specifiek geurtje aan waar 
de vissen op af komen. Maar ook 
katten en honden schijnen er verzot 
op te zijn en eten het op. Maar er 
kleeft een levensgroot gevaar aan, 
het aas is voorzien van een vishaak! 
Nieuwsgierig als elke kat en verzot 
op lekkere hapjes had Summer de 
lekkernij ergens aan de slootkant in 
de omgeving van Aan de Zoom ge-
vonden en kennelijk opgegeten. In 
die sloot wordt vaak gevist, want er 
zitten grote karpers in,” vertelt Jos 
van Baarsen. Zij is de moeder van 
dochter Anne, van wie de poes is. 
“Wij waren op vakantie en Anne 
was thuis om op de kat te passen. 
Zij ging een paar dagen vóórdat wij 

thuiskwamen van vakantie zelf weg. 
In die tijd zou iemand anders de 
zorg voor een paar dagen overne-
men. “Wij kwamen maandag 16 au-
gustus terug van vakantie. De oppas 
vertelde dat zij de kat al anderhalve 
dag niet had gezien. Ze kwam ook 
niet aanlopen als er met het etens-
bakje werd gerammeld. Dat was al 
vreemd. We zaten buiten te praten 
toen we haar plotseling zagen aan-
komen. Maar op een manier dat we 
al meteen door hadden dat er is iets 
niet goed was. Haar optillen wil-
de ze niet. In de bosjes begon ze te 
spugen. Wij hebben het die avond 
eens aangekeken, maar ze wilde 
zelfs geen water drinken en ook het 
multivitamientje waar ze doorgaans 
dol op is, wilde er niet in. De andere 
dag toch maar de dierenarts gebeld. 
Daar kon ik pas begin van de mid-
dag terecht. Summer had veel pijn 
en kreeg een pijnstiller. Omdat het 
druk was op het spreekuur kon pas 
later een röntgenfoto worden ge-
maakt. Toen werd duidelijk wat er 
aan de hand was. Op de foto was 
een grote vishaak in haar maag te 
zien. De dierenarts heeft nog ge-
probeerd Summer te redden via een 
operatie, maar dat mocht niet meer 
baten. Zij heeft de poes dus moeten 
laten inslapen. Summer hebben we 

gehaald uit het asiel. Ze zou zater-
dag 21 augustus één jaar oud zijn 
geworden. Bovendien was zij het 
‘maatje’ van ons hondje Mara. Sum-
mer was een vrolijke en aanhanke-
lijke kat met een ‘zonnig’ humeur. 
Wij hebben het onze dochter op 
haar vakantieadres verteld. Zij is er 
nog steeds erg ontdaan van.”

Alles meenemen!
De dood van Summer was niet nodig 
geweest. Jos heeft naar haar zeggen 
geen enkel probleem met sportvis-
sen. Maar haar dringend verzoek 
aan de vissers is wel om geen aas of 
andere zaken achteloos of wellicht 
onwetend op de oever achter te la-
ten. Berg het op, neem het mee naar 
huis of gooi het in de vuilnisbak. An-
dere dieren eten het op en kunnen 
er grote problemen door krijgen of 
het zelfs met de dood bekopen. Nog 
afgezien van het verdriet wat men 
een eigenaar aandoet door het ver-
lies van zijn of haar huisdier waar 
men sterk aan gehecht is. Na de va-
kantie een nieuwe kat?... 
“Nu even niet, het verlies van Sum-
mer moet even een plekje krijgen. 
Het zou niet van piëteit jegens haar 
getuigen om meteen een ‘vervanger’ 
in huis te halen. Later misschien.”, 
aldus Jos.

In leven was Summer een nieuwsgierige en aanhankelijke kat met een ‘zonnig’ humeur

Poes dood na eten karperboilie
Vissers, laat geen ongebruikt aas achter!

De Kwakel - Kennismaken met 
muziek via de JAP (JeugdActivitei-
tenPas). Lijkt het je leuk om eens te 
weten hoe je muziek kunt maken en 
hoe je eigenlijk noten leest? 
Denk jij dat je het aankunt om mu-
ziek te maken op diverse instrumen-
ten? Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de 
basisschool? Tot 3 september kun je 
je inschrijven via de JeugdActivi-
teitenPas Gemeente Uithoorn-De 
Kwakel. 

In september/oktober worden 4 
kennismakingslessen muziek gege-
ven op dinsdag van 15.30 tot 16.30 
uur in het dorpshuis in De Kwakel. 
Tavenu biedt jou na jouw JAP nog 8 
gratis lessen aan om zo alle instru-
menten te kunnen bespelen. Als jij 
het leuk vindt, dan heb jij een nieu-
we hobby erbij: muziek maken! Meld 
je aan via de JAP-website of kijk op 
de website van muziekvereniging 
Tavenu www.tavenu-dekwakel.nl.

Muziek maken? Heb jij 
dat al eens geprobeerd?

Amerikaanse gitaarvirtuoos 
Sonny Hunt in De Mix
Met gastoptredens van twee jonge Nederlandse gitaartalenten!
Uithoorn - Na een afwezigheid van 
twee jaar keert de Amerikaanse gita-
rist Sonny Hunt terug naar de Neder-
landse podia. Deze virtuoos pur sang 
vindt het weer eens hoog tijd om in 
de Lage Landen in de spotlights te 
staan. Ondersteund door een ijzer-
sterke Nederlandse ritmesectie geeft 
deze topper in augustus en septem-
ber diverse concerten in Nederland. 
De sfeer wordt extra versterkt door 
gastoptredens van de veertienjarige 
Leif de Leeuw (winnaar SENA Guitar 
Awards 2009) en Rory de Kievit. Op 
zaterdag 4 september 2010 staat de-

ze fantastische gitarist op het podi-
um van De Mix in Uithoorn. Beschei-
denheid siert de mens, zegt men. Het 
is een gezegde dat bij de Amerikaan-
se bluesgitarist Sonny Hunt volledig 
van toepassing is. Menigeen zal bij 
het horen van zijn naam niet meteen 
opkijken. Echter deze fantastische 
muzikant is al eerder in ons land ge-
weest. Samen met gitarist Tony Spin-
ner (bekend van zijn werk bij de we-
reldformatie TOTO) heeft Sonny Hunt 
in 2004 en 2005 op een aantal Ne-
derlandse podia gestaan. Met de 
Nederlandse gitaarmeester Jan Ak-

Rijden onder 
invloed
Uithoorn - Een beschonken vrouw 
heeft zondag aan het einde van de 
middag een paaltje geraakt op de 
Schans in Uithoorn. Na een melding 
zagen agenten ter plaatse de vrouw 
lopen, die zeer  onvast ter been was. 
Diverse getuigen konden de vrouw 
aanwijzen als degene die het paal-
tje had geramd. Na een blaastest op 
het politiebureau bleek de vrouw 2,5 
keer de toegestane hoeveelheid al-
cohol te hebben gedronken.

Groep 7 en 8 van de 
Regenboog starten in 
nieuwe locatie
Uithoorn - De groepen 7 en 8 van 
basisschool de Regenboog zijn afge-
lopen maandag het nieuwe school-
jaar begonnen in hun nieuwe locatie. 
Door groei van de school konden niet 
meer alle groepen in het hoofdge-
bouw aan de Kuyperlaan gehuisvest 
worden. Daarom werd het schoolge-
bouw aan de Joh. De Wittlaan van 
binnen en buiten flink onderhanden 
genomen. En nu is het eindelijk zover! 
De twee groepen 7 en twee groepen 
8 hebben er alle een fris en kleurig 

lokaal tot hun beschikking, compleet 
met een gloednieuw digitaal school-
bord. In de gymzaal van het gebouw, 
grenzend aan de Christinalaan, gym-
men de groepen 3-8 van de Regen-
boog. En in de kantoorruimtes is het 
kantoor van de algemeen directeur 
en het secretariaat van de stichting 
ICBO gehuisvest. Al met al zijn leer-
krachten en leerlingen dik tevreden 
met hun nieuwe huisvesting. Een 
goed begin van het nieuwe school-
jaar dus!

Overval op 
supermarkt
Uithoorn - De politie doet er alles 
aan om de overval in januari op een 
kassamedewerker van een super-
markt op te lossen en heeft daar-
om een nieuw onderzoek opgestart. 
Een nieuw rechercheteam zal zich 
over de zaak buigen. Op 30 januari 
omstreeks 15.40 uur kwam een man 
aan de kassa van de supermarkt 
aan het Legmeerplein. Hij dwong 
een kassamedewerker, onder be-
dreiging van een vuurwapen, de ge-
vulde kassalade af te geven. De ver-
dachte heeft vervolgens het filiaal 
verlaten en is vertrokken in onbe-
kende richting. Het signalement van 
de verdachte luidt als volgt:

Man tussen de 18 en 22 jaar oud.
Lichtgetinte huidskleur. Op het mo-
ment van de overval ongeschoren 
(stoppelbaardje). Zwart petje (met 
klep naar voren). Zwarte jas met ca-
puchon en bontrand. Zwarte trai-
ningsbroek met (drie) witte stroken 
van boven naar beneden. Zwart/wit-
te sportschoenen. Schoudertas met 
opvallend gekleurde vlakjes op de 
klep. Donkere handschoenen.

Weet u meer over de overval, of 
denkt u meer informatie te hebben 
over de verdachte aan de hand van 
het genoemde signalement, belt u 
dan met de politie op telefoonnum-
mer 0900-8844, of anoniem op tele-
foonnummer 0800-7000.

kerman heeft Hunt in augustus 2005 
geschitterd op het Rapenburg Fes-
tival in Leiden. Akkerman was zeer 
onder de indruk van Hunt zijn gitaar 
techniek en persoonlijkheid!

Country
Geboren en getogen in Memphis en 
komende uit een muzikaal nest, is 
het niet verwonderlijk dat Hunt al op 
vroege leeftijd met de muziek in aan-
raking kwam. Op achtjarige leeftijd 
begon hij zijn kunsten op het drum-
toestel te vertonen. Pas nadat Hunt 
de legendarische Jeff Beck op tv zag, 
kocht hij zijn eerste gitaar en ging er 
fanatiek mee aan de slag. Ruim 25 
jaar bezat Hunt een opnamestudio in 
Jonesboro, Arkansas en heeft hij met 
geweldige muzikanten – allen niet 
bepaald onverdienstelijk in genres 
van rock, country en rap - gewerkt. 
Voor de Nederlandse tour wordt de 
band aangevuld met gastoptredens 
van twee jonge, talentvolle Neder-
landse gitaristen: Leif de Leeuw en 
Rory de Kievit. Beiden krijgen ruim-
schoots de gelegenheid hun kunnen 
aan het publiek te tonen. Muzikaal 
talent, variatie en gevoel vormen de 
sleutelwoorden van dit concert. Op-
treden is op zaterdag 4 september 
2010. Locatie is The Mix, Jan van Se-
umerenlaan 1, Uithoorn. Aanvang 
optreden: 21.00 uur.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Op verschillende plaatsen in de 
gemeente staan fietswrakken het 
straatbeeld te ontsieren. Daarom 
is besloten om deze “wrakken” op 
maandag 6 september en woensdag 
8 september 2010 weg te halen. Dit 
is een gezamenlijke actie van politie, 
gemeentesurveillanten en de afde-
ling Leefomgeving van de gemeen-
te. Medewerkers van de gemeente 
voeren de fietswrakken af naar de 
gemeentewerf en slaan ze daar tij-
delijk op.

Als wrak gelden fi etsen die: 
- technisch onvoldoende in elkaar 

zitten om er mee te kunnen rijden 
(er ontbreken essentiële onder-
delen);

- zo verwaarloosd zijn dat mag 
worden aangenomen dat de ei-
genaar er afstand van heeft ge-
daan;

- zo’n geringe economische waar-
de hebben dat opknappen geen 
zin meer heeft.

Op 4 en 6 oktober 2010 kunt u van 
10.00 tot 11.00 uur en van 19.00 tot 
20.00 uur op de gemeentewerf aan 
de Industrieweg 25 te Uithoorn ko-
men kijken of uw fi ets daar staat. Als 
u kunt aantonen dat een fi ets uw ei-
gendom is, krijgt u deze op vertoon 
van een geldig legitimatiebewijs mee 
naar huis. 
Fietswrakken die 2 weken na beide 
kijkdagen nog niet zijn opgehaald, 
worden afgevoerd en vernietigd.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de surveillanten van de gemeente 
Uithoorn. U kunt hen telefonisch be-
reiken op nummer 0297-513111 van 
maandag t/m vrijdag tussen 10.00 
uur en 10.30 uur en van 12.00 uur 
tot 13.30 uur. 

Fietswrakken Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
2 SEPTEMBER 2010

Op donderdag 2 september 2010 is de eerstvolgende gewone raadsverga-
dering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:

Informatief Beraad:
• Wijziging tarieventabel i.v.m. invoering Wet Wabo;
• Bestemmingsplan Zijdelweg;
• Bestemmingsplan Chemieweg;

Politiek Debat:
• Jaarrekening 2009, conceptbegroting 2011 en begrotingswijziging 2010 

van GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden;
• Buurtgericht werken en participatie.

De agenda en de raadsvoorstellen worden op 27 augustus 2010 op de websi-
te van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 1 september 2010 staat de agen-
da op de gemeentepagina.

De telefooncirkel
Wist u dat..
-  er in Uithoorn een telefooncirkel is voor mensen die alleen wonen
-  iedereen daaraan mee kan doen
- je dan iedere dag (of op een aantal afgesproken dagen) 
 telefonisch contact hebt met een andere deelnemer
-  het dagelijks contact hebben een isolement kan doorbreken 
 en een gevoel van veiligheid geeft
-  als u als aangeslotene bij de telefooncirkel de telefoon niet opneemt 
 er een begeleider wordt gebeld en maatregelen worden getroffen
-  hieraan geen andere kosten verbonden zijn dan uw eigen 

gesprekskosten
-  dit een initiatief is van het Nederlandse Rode Kruis?
Voor meer informatie over de telefooncirkel kunt u contact opnemen met 
mevrouw Karmelk; 0297- 560246 (na 09.00 uur ‘s ochtends)

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
27 aug.  Inschrijven schildercursussen atelier De Penseelstreek, 

Potgieterlaan 16, 19-21 uur
28 aug. Inschrijven schildercursussen atelier De Penseelstreek, 

Potgieterlaan 16, 15-17 uur
28 aug. Inschrijven schilderen op proef, atelier de Rode Draad, 

Margrietlaan 86, 13.30-15.30 uur.
28 aug. Tropical Night, Oude Dorp, vanaf 20.00 uur
2 sept. Alzheimer Café, Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
3 sept.  Inschrijven schildercursussen atelier De Penseelstreek, 

Potgieterlaan 16, 19-21 uur
4 sept. Inschrijven schildercursussen atelier De Penseelstreek, 

Potgieterlaan 16, 15-17 uur
4 sept. Straattheaterfestival bij Fort a/d Drecht, 12-17 uur
4 sept. Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13-16.30 uur
4 t/m 7 sept. Kermis in De Kwakel, evenemententerrein De Kwakel
5 sept. Kinderoptocht in De Kwakel, 13.30-15 uur
6 sept. Vuurwerk, evenemententerrein De Kwakel, 22.30 uur
7 sept. Kermisoptocht in De Kwakel, v.a. evenemententerrein, 8-15 uur
10 t/m 17 sept. Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw en  crossbaan 

Europarei en wielerparcours Randhoorn. (www.uwtc.nl)
11 sept. Openingsfeest Oranjepark, 14 uur
12 sept. Opening cultureel seizoen SCAU, openluchtconcert KNA bij 

Thamerkerk, 12.30 uur
15 t/m 19 sept. Circus Solero, evenemententerrein Legmeer-West 
17 sept. Kinderdisco in The Mix, € 3
19 sept. Concert door Midas ensemble in Thamerkerk, 14.30 uur
19 sept. Wielerronde UWTC
25 sept. Buurtendag, Amstelplein
25 sept.  Spelend schilderen, atelier de Rode Draad, Margrietlaan 86, 

13.30-16.30 uur
29 sept. Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar, 
 13.30-15.30 uur
30 sept. Dag van de ouderen

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurt-
beheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN KALENDER

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE PROJECTEN
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
• Herinrichting Fregat tot medio ju-

li 2010

WERKZAAMHEDEN 
NOORDDAMMERWEG

In aanvulling op de werkzaamheden 
aan de Randweg, Randhoornweg en 
Noorddammerweg zijn er in de week 
van maandag 16 augustus al werk-
zaamheden uitgevoerd op de Noord-
dammerweg tussen de Randhoorn-
weg en de Randweg. In de week van 
maandag 30 augustus wordt dit weg-
gedeelte verder onder handen ge-
nomen. Dit betekent dat dit gedeel-
te dan is afgesloten voor alle door-
gaand verkeer. De aanliggende be-
drijven en woningen zijn tijdens de 
werkzaamheden beperkt bereikbaar. 
Tijdens het werk wordt het doorgaan-
de verkeer omgeleid via de Noord-
dammerweg, provinciale weg N201, 
Poelweg en Randweg (en omge-
keerd). De werkzaamheden gaan af-

hankelijk van de weersomstandighe-
den één week duren. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door BAM 
Wegen bv. De heer F. Schrijvers van 
Grontmij Nederland BV houdt na-
mens de gemeente toezicht. Voor 
vragen naar aanleiding van dit werk 
kunt u contact opnemen met de 
heer L. Disseldorp van de gemeen-
te Uithoorn. Hij is bereikbaar via tel. 
(0297) 513 111.

GROOT ONDERHOUD 
RIOOLZUIVERINGS-
INSTALLATIE

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

Nieuwe wandelroute 
door Uithoorn
Landschap Noord-Holland heeft een nieuwe wandelroute gemaakt bin-
nen Uithoorn. Deze wandeling leidt van de Tuin van Bram de Groote 
via het moerasbos van de Zijdelse Zomp naar het oeverland van het 
Zijdelmeer en via het jaagpad langs de Amstel naar het Fort aan de 
Drecht. Vanaf Fort aan de Drecht en de groenzone tussen Meerwijk-
Oost en Meerwijk-West loop je terug naar het beginpunt, de Tuin van 
Bram de Groote. Deze tuin is een particulier initiatief en wordt door 
vrijwilligers onderhouden. De tuin is in maart t/m september iedere 2e 
zondag van 13 tot 16 uur open voor publiek. Op 12 september 2010 
zijn er ook rondleidingen waaraan iedereen kan deelnemen. 
Op de site www.uithoorn.nl vindt u een kaartje met daarop de route en 
een beschrijving van de wandeling. 
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Raja Yoga
Aalsmeer

OPEN DAGEN
28 augustus - 4 september

10.00 - 17.00 uur

Gerberastraat 1 (Parochiehuis)
www.raja-yoga.nu

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels r
 3 regels a
 4 regels t
 5 regels i
 6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:

- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

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

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt

- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-
lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Besluit verplaatsen komgrens op de Vuurlijn. Inzageperiode 4 augustus t/m 15 

september 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvrage ligt nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Burg. Kootpark
- Burgemeester Kootlaan 73, aanvraag lichte bouwvergunning voor het plaat-

sen van een omheining voor het dakterras.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 1-108 en Prins Bernhardlaan 26-56, aanvraag regulie-

re bouwvergunning voor het vernieuwen van de kozijnen van de trappenhui-
zen, kleurstelling, voegwerk, balkonhekken en herstelwerkzaamheden casco. 
Bezwaar t/m 30 september 2010

- Dorpsstraat 41, vergunning aan Van der Schaft tweewielers voor het verkopen 
van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2010. 

 Bezwaar t/m 24 september 2010
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 1, aanvraag sloopvergunning voor het verwijderen van een 

AC buis ingemetseld in opberghok van de school. 
 Bezwaar t/m 1 oktober 2010
- Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning aan Blom & Blom fi etsexperts 

voor het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2010. 
 Bezwaar t/m 24 september 2010
De Legmeer 
- Bernard Zweershof, vergunning aan mevrouw Koole voor het organiseren van 

een vrije markt voor kinderen en een buurtbarbecue op Bernard Zweershof op 
28 augustus 2010 van 14.00 tot 21.00 uur. 

 Bezwaar t/m 25 september 2010
Meerwijk-Oost
- Eendracht 2, vergunning aan basisschool “De Kajuit“ voor het organiseren van 

diverse evenementen op 3 september, 3 december en 15 december 2010 in 
de school en op het schoolplein. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 3 september en 15 de-
cember 2010 tijdens het openingsfeest en het Kerstfeest van basisschool “De 
Kajuit”.

 Bezwaar t/m 25 september 2010
- Skateboardbaan Meerwijk, vergunning aan Stichting Cardanus voor het orga-

niseren van een skatefestival op 12 september 2010 van 12.00-17.00 uur. 
 Bezwaar t/m 18 september 2010
Meerwijk-West
- Zanglijster 16 te Uithoorn, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het ge-

deeltelijk oprichten van een hobbyruimte/slaapkamers. 
 Bezwaar t/m 1 oktober 2010

VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben op grond van artikel 18 van 
de Wegenverkeerswet 1994 besloten een parkeerplaats aan te wijzen als gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Fregat 13. Er is daar een 
verkeersbord geplaatst. 
(Bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).

VERKEERSBESLUIT TIJDELIJK AFSLUITING ORANJELAAN 
 EN PRINS HENDRIKLAAN
Vanwege de opening van het Oranjepark op 11 september 2010 hebben burge-
meester en wethouders op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 
besloten op deze datum de Oranjelaan en de Prins Hendriklaan van 10.00 tot 
23.00 uur gesloten te verklaren voor alle verkeer, waarbij op de betreffende we-
gen tevens niet mag worden geparkeerd. Het plaatsen van de hiervoor benodig-
de verkeersborden moet op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 
gebeuren krachtens een verkeersbesluit.
Het gaat om de borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
die op 11 september 2010 van 10.00 tot 23.00 uur op de Oranjelaan en de Prins Hendriklaan ge-
plaatst worden. 

VERKEERSBESLUIT INZAKE WIELERRONDE UITHOORN 2010
Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 hebben burgemeester en 
wethouders besloten vanwege de Wielerronde Uithoorn 2010 de volgende straten 
op zondag 19 september 2010 van 9.00 tot 16.30 uur gesloten te verklaren voor 
alle verkeer. Daartoe worden op genoemde datum rond het parcours verkeersbor-
den geplaatst (de borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990). Het parcours omvat: Marktplein (start en fi nish) - net voor 
de Koningin Julianalaan - ; Wilhelminakade; Stationsstraat; Admiraal Tromplaan; 
Prinses Christinalaan; Prinses Irenelaan en Dorpsstraat. 
Op zondag 19 september 2010 vindt de Wielerronde Uithoorn 2010 in het Oude Dorp plaats ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan van de UWTC (Uithoornse Wieler Training Club).Om dit evenement 
mogelijk te maken moet het parcours van 9.00 tot 16.30 uur afgesloten zijn voor alle verkeer, waarbij 
op de betreffende wegen tevens niet mag worden geparkeerd. Dit kan worden bereikt door de betref-
fende wegen gesloten te verklaren voor alle bestuurders.

VERGUNNING VOOR WERVEN DONATEURS 
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend aan mevrouw 
S. van Dasselaar namens Appco Group Nederland voor het van17 oktober t/m 23 
oktober 2010 werven van donateurs t.b.v. VSO Nederland te Utrecht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 30 sep-
tember 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector 
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe 
tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 

VERGUNNING VOOR WERVEN DONATEURS 
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 24 oktober 
t/m 30 oktober 2010 aan mevrouw S. van Dasselaar namens Appco Group Neder-
land voor het werven van donateurs t.b.v. Stichting Greenpeace Nederland.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 30 sep-
tember 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector 
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe 
tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
25 AUGUSTUS 2010

Nieuwe Meerbode - 25 augustus 2010 pagina 3

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

W W W . U I T H O O R N . N L
* Aangeboden:
Burbri Antiek.1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058/326413

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draag-
bare kleding, dekens, enz. In-
leveradressen dagelijks ach-
ter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis, 
tel. 0297-778103; Herenweg 36, 
Vinkeveen, tel. 0297-262326

* Te koop:
Voor de echte fans:  

geborduurde kussens van El-
vis, Laurel & Hardy.  

Voor de kinderkamer:  
klokken van Cars, Winnie the 
Pooh. Ook kraamcadeautjes 

en kaarten. 
Tel. 0297-265126
* Sierbestrating 
vakkundig tegen 

scherpe prijs. 
Bel vrijblijvend: 

Tel. 06-53332372
* Aangeboden: 

Stucadoor nodig? 
Voor vrijblijvende 

prijsopgave. 
Bel: 06-53332372

Gevraagd:
Voor Suriname: knuffels, speel-
goed, kleding, schoeisel, stof, 
garen, knopen, spelletjes, 
schoolmateriaal. 
Tel. 0297-523797
Gevraagd:
Zolder/woningopruiming, boe-
ken, strips, LP’s, singles, meu-
bels, emaille, oude ansicht-
kaartten, enz. Goede prijs. 
Tel. 0297-533083

* Gevonden: 
Bril rood-bruin 
merk Berkeley 
in De Kwakel 

Tel. 0297-564270

* Gevraagd:
Uw antieke speelgoed kan 
waardevol zijn! Stoommachine, 
treinen, blikken speelgoed Din-
kytoys, motorrijders, etc. Gratis 
taxatie en info. Tel. 0297-778469
Aangeboden:
Lieve zwarte poesjes geb. 6 juli 
gew. aan kinderen, zindelijk. 
Tel. 0297-565135

Gevraagd:
Wol/katoen om kansarme vrou-
wen in India te leren breien en 
haken. 
www.stichtingkettingreactie.nl 
Tel. 0297-769081
Te koop:
Nw. luxe voortent Eurotrail 900-
940 nog in verpakking 400 euro. 
Tel. 0297-540605

Gevraagd:
Leuke spullen en bestek, scha-
len voor rommelmarkt. Voetbal-
plaatjes ruilen WK 2010. 
Tel. 0297-540317
Te koop:
Voedingskusssen, dozen ba-
bykleding jongen, mobiel Phoe 
z.g.a.n. tegen gepaste vergoe-
ding. 
Tel. 0297-520388

Aangeboden:
Gratis afhalen: computer idee 
1998 t/m 2008. 
Tel. 0297-534599
Te koop:
Draaistoel i.z.g.st. t.e.a.b. 
Tel. 06-18045049
Te koop:
JVC breedbeeld tv met onder-
stel 81 cm kl. zwart zilveer i.pr.
st. 110 euro. Tel. 0297-569033

Te koop:
Glazen salontafel fraai gevormd 
10 euro. Gesloten computerkast 
15 euro ook als tv kast te gebrui-
ken beukenkleur. 
Tel. 0297-530212
Gevraagd:
Wie kan ons, ver. met 200 leden, 
helpen aan goede automati-
sche projector? 
Tel. 0297-569652
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode re-
kent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. 
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vin-
den dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het open-
baar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkom-
sten of interviews worden gedaan, in onze 
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook 
die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering 
of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Inge-
zonden brieven plaatsen wij omdat de af-
zender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. 
Plaatsing door ons betekent niet dat onze 
redactie een standpunt inneemt.

Waarom moet dit
nou zo....

Ik ben Michelle van Mulken, 
16-jarige bewoonster van de 
weegbree in Uithoorn.
Zoals veel van de buurtbewo-
ners ben ook ik niet voor de 
aanleg van de busbaan achter 
onze straat.
Afgelopen week is er opnieuw 
iets gebeurd waarvan ik jullie 
graag op de hoogte wil stellen 
(en hopelijk heel uithoorn).
Achter bij ons in de sloot werd 
namelijk afval gedumpt van 
de bouw, vervolgens aten de 
eenden dit op.

Ik heb de gemeente gebeld 
maar kreeg nooit meer een 
telefoontje terug, al was dit 
me wel beloofd.

Daarbij kwam ook dat er een 
gat was ontstaan in de dam 
waaruit water stroomde. 
Ik heb in deze mail foto’s in de 
bijlage gedaan, want ik vind 
het dierenleed dat voorkomt 
uit de bouw van de busbaan 
onacceptabel. 

Michelle van Mulken

Jongerenvereniging Gida 
zoekt nieuwe jongeren
Uithoorn - Gida is een jongeren-
verenging voor jongeren vanaf 15 
jaar. Iedere vrijdag vanaf 21:00 uur 
hebben we eerst een programma 
variërend van een discussie tot iets 
creatiefs. Vanaf 22.30 uur wordt er 
gezellig bijgepraat onder het ge-
not van een drankje en soms een 
spelletje gespeeld. Verder organi-
seren we ook feesten en gaan we 
weekendjes weg. Ben op zoek naar 

nieuws in Uithoorn? Wil je iets meer 
dan dat oppervlakkige gesprek tij-
dens de pauze?
Schroom niet en kom een keer op 
vrijdagavond om 21:00 uur langs in 
het trefcentrum van de Burght op 
het Potgieterplein 4 in Uithoorn(laat 
het wel vooraf weten als je komt).
Meer info op www.gida-jikes.nl 
of bel Koen 06-34879875 / Marco 
0297-525097.

Eerste schooldag: van 
de regen in de drup?

Uithoorn - Ik wil een pluim 
uitreiken aan de gemeente-
werken in Uithoorn. Zie hier-
onder mijn verhaal waarom. 
Ik hoop dat u het stukje in uw 
krant kan plaatsen.
Op maandagochtend 23 au-
gustus oom 7.15 uur wek 
ik mijn zoon. Vandaag start 
het nieuwe schooljaar. Bui-
ten regent het en mijn zoon 
roept direct: “ik ga niet met 
de fiets naar school”. Waar-
op ik antwoord: “Met een re-
genjas en regenbroek kan je 
best door de regen fietsen, 
het zal wel vaker gaan voor-
komen komend schooljaar 
dat je door slecht weer naar 
school moet.” Maar in het uur 
voor ons vertrek naar school 
gaat het steeds harder rege-
nen. ” Nou, goed dan, alleen 
vandaag zal ik je met de auto 
brengen, want morgen moet 
ik vroeg de deur uit voor mijn 
werk. “ Bij De Brede School 
aangekomen, zijn we niet de 
enigen die met de auto zijn 
gekomen. Het is zoeken naar 
een parkeerplekje. Het is nog 
harder gaan regenen, het lijkt 
wel een tropische bui. Ook 
een plu is daar niet meer te-
gen bestand: met een drijfnat-
te broek en soppende schoe-
nen neemt mijn zoontje even 
later plaats in zijn nieuwe 
klas. Ik wacht even totdat de 
ergste regen voorbij is, maar 

de lucht ziet loodgrijs met 
geen streepje licht in de na-
bijheid. Ik besluit om de regen 
toch weer te trotseren. Bijna 
doorweekt en inmiddels ook 
soppend in mijn schoenen rijd 
ik even later de auto voor mijn 
huisdeur. Het regent nog even 
hard. Ik pak mijn huissleu-
tels, paraplu en autosleutel. Ik 
zwaai het portier open van de 
auto en kijk….. daar vliegt de 
autosleutel mijn hand uit naar 
buiten ….. met een waterhoos 
zo de put in. O, mijn hemel 
wat nu! Het is mijn enige au-
tosleutel (huurauto). 
Ik kan niet weg voor mijn 
werk. Verhuurbedrijf gebeld: 
die zorgen voor een reser-
vesleutel vandaag. Ook bel 
ik met de gemeente met de 
vraag of zij mij uit “de drup” 
kunnen helpen.
Binnen het uur rijdt een au-
to van de Gemeentewerken 
voor mijn huis. Twee vrien-
delijke hulpvaardige mannen 
stappen uit. De een opent de 
put en de ander vist mijn au-
tosleutel eruit. Een fluitje van 
een cent waar ik reuze mee 
geholpen ben. Ondanks al het 
water, doet de elektronica van 
de sleutel het ook nog.
Kijk, dat is nog eens service 
en verdient een dikke pluim. 
Mannen bedankt!!

Uithoorn, A. Leegwater

Basisschool de Vuurvogel 
geopend!
Uithoorn - Maandagmorgen, 23 
augustus j.l. is de interconfessionele 
basisschool “de Vuurvogel” officieel 
geopend. Het regende hevig maar 
dat mocht de feeststemming niet 
drukken. De kinderen, de ouders, 
de wethouder van onderwijs Me-
vrouw Ria Zijlstra, het bestuur van 
de Stichting ICBO, de leerkrachten, 
oudervereniging, de Medezeggen-
schapsraad en de directie hebben 
de school feestelijk geopend door 
de nieuwe naam en het nieuwe logo 
te onthullen. Na de onthulling van 
de naam en het logo mochten de 
kinderen duiven loslaten en werden 
zij getrakteerd op een ijsje.
Basisschool “de Vuurvogel” is nu of-
ficieel van start gegaan. Wat heeft 
“de Vuurvogel” te bieden? Veel! Te 
weten:

Continurooster: de school gaat om 
8.00 uur open, de lessen starten 
om 8.15 uur en de kinderen zijn om 
14.00 uur uit, geheel volgens Euro-
pese trend. Duidelijke tijden en voor 
iedereen overzichtelijk.
De voordelen van een continuroos-
ter:
Door deze manier van werken wordt 
effectief met de leertijd omgegaan.
Omdat iedereen bij een continu-
rooster gezamenlijk eet worden so-
ciale vaardigheden nóg beter ge-
leerd. 
De kinderen hoeven maar twee keer 
door het drukke verkeer, dus vei-
liger en ouders hoeven maar één 
keer per dag hun kind te brengen 
en te halen. 

Ouders kunnen eenvoudiger hun 
werktijden afstemmen op de school-
tijden want vijf dagen per week gel-
den dezelfde lestijden. 
Een continurooster is voor ouders, 
die werken en tussen de middag er 
niet kunnen zijn voor hun kinderen, 
belangrijk voor de participatie op de 
arbeidsmarkt. 

Gratis overblijf op school. De kinde-
ren nemen een lunchpakketje mee 
en wij verzorgen gratis overblijf op 
school.
Plusklas, Voor kinderen in de groe-
pen 5 t/m 8 die “duidelijk meer” 
kunnen, komt er, in samenspraak 
met de ander scholen van de Stich-
ting ICBO, “De Kwikstaart” en “De 
Regenboog” speciale aandacht, de 
Plusklas. 
Nieuw en enthousiast team.
Taalrijke omgeving.
Gegarandeerd plaats bij de na-
schoolse opvang. Voor elke leerling 
van onze school is er gegarandeerd 
plaats bij de naschoolseopvang bij 
onze partner Stichting Uithoornse 
Kinderopvang. Deze opvang is zeer 
nabij de school.
Meer (na)schoolse activiteiten. Er 
komen (meer) naschoolse activitei-
ten in gebouw en binnen de school 
komen meer vormen van ouderin-
spraak en ouderparticipatie. 

Mocht u meer willen weten of wilt 
u een keer op onze school komen 
kijken dan bent u van harte welkom 
op de Arthur van Schendellaan 53, 
tel. 0297 521 755! 

KDO 1 in slotfase langs 
Roda’23 1
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
(21 augustus) heeft KDO 1 haar eer-
ste bekerwedstrijd met 3-1 gewon-
nen van derdeklasser Roda’23 za-
terdag. In de wedstrijd die om 17:00 
uur begon waren beide ploegen 
aan elkaar gewaagd, waarbij KDO 
de betere kansen kreeg. In de eer-
ste helft wisten beide ploegen niet 
te scoren.
In de tweede helft had KDO dui-
delijk veldoverwicht en kreeg di-
verse kansen om de score te ope-
nen. Uiteindelijk was het in de 60e 
minuut Ronnie Oltshoorn die de 1-
0 binnenschoof voor KDO. Op on-
verklaarbare wijze had KDO de-
ze middag slechts twee wisselspe-
lers, waardoor KDO na het uitval-

len van Maykel Sitvast (hoofdbles-
sure) slechts met tien spelers op het 
veld stond.
In de 75e minuut strafte Roda’23 

een verdedigingsfout van KDO af 
wat leidde tot de 1-1.
KDO trof na deze gelijkmaker, on-
danks de numerieke minderheid, 
driemaal de paal van het Amstel-
veense doel, waarvan twee keer via 
Erik Verbruggen.

Korte hoek
Uiteindelijk was het toch KDO dat in 
de 88e minuut aan het langste eind 
trok via Rick Kruit.
Kruit was zijn directe man te slim af 
en schoot de bal schuin voor doel 
strak in de korte hoek, 2-1. In de 
blessuretijd besliste Jelle de Jong 
op aangeven van Joeri Stange de 
wedstrijd definitief door de 3-1 bin-
nen te schieten.

Aanstaande woensdag speelt KDO 
om 19:30 uur haar tweede beker-
wedstrijd in Amsterdam tegen za-
terdag tweedeklasser Voorland.

Spectaculaire 
bekerwedstrijd levert 
KDO 2 niks op
De Kwakel - Zondag 22 augustus 
speelde KDO 2 haar eerste beker-
wedstrijd tegen Geinburgia 2. De-
ze wedstrijd vond plaats in De Kwa-
kel, waar in eerste instantie iede-
re KDO-er er vanuit ging dat dit in 
Driemond zou zijn.
Na ruim een kwartier spelen stond 
KDO 2 echter met 0-3 achter nadat 
de Driemonders zeer effectief waren 
in de geboden kansen. KDO 2 was 
hier duidelijk van slag van, maar 
herpakte zich naarmate de eerste 
helft vorderde. Tot de rust leverde 
dit geen doelpunt op voor de Kwa-
kelse ploeg. 

In de tweede helft was het invaller 
JP Verbruggen die in zijn eerste bal-
contact de lat raakte. Toch was het 
Geinburgia die in de 50e minuut 
fraai de 0-4 aantekende. KDO 2 
liet haar kopje niet hangen en bleef 
proberen om er het maximale uit te 
halen. Na 60 minuten kreeg KDO 
een penalty die netjes werd benut 
door Patrick Schijff. Vlak daarna te-
kende JP Verbruggen uit de kluts de 

2-4 aan. Geinburgia was hier duide-
lijk niet van gediend en het gemor 
in de ploeg nam alleen maar toe. In 
de 70e minuut kreeg de spits van de 
Driemonders zijn tweede gele kaart 
en kon vertrekken naar de kleedka-
mer. KDO ging de druk nog meer 
opvoeren en kwam in de 85e minuut 
via een scrimmage op 3-4.
In de 90e minuut was het uiteinde-
lijk toch Geinburgia die een verde-
digingsfout bij KDO genadeloos af-
strafte en een 3-5 overwinning vei-
ligstelde. In de blessuretijd gebeur-
de er iets wat echt niet op het voet-
balveld thuishoort, want een mid-
denvelder van Geinburgia kwam 
keihard met gestrekt been in op 
middenvelder Roel Egberts, die ge-
lukkig met de schrik vrijkwam. Dit 
betekende de tweede rode kaart 
voor Geinburgia en het einde van 
een zeer rumoerige wedstrijd.
Aanstaande donderdag speelt KDO 
2 thuis tegen Buitenveldert 2 de 
tweede bekerwedstrijd van het sei-
zoen. De wedstrijd begint om 19.30 
uur.

Start seizoen KDO 
gymnastiek
De Kwakel - Deze week is het nieu-
we seizoen van KDO dance,aerobics
,gymnastiek weer begonnen.
VDO sport Uithoorn is dit seizoen 
gestopt met zijn streetdance lessen. 
De oud-VDO leden kunnen nu in-
stromen bij KDO dance. De kinderen 
van basisgroep 6,7 en 8 zijn welkom 
op dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur. 
Op woensdag zijn de lessen voor 
jeugd van het voortgezet onderwijs 
van 19.00 tot 20.00 uur en van 21.00 
uur tot 22.00 uur streetdance van-
af 16 jaar. Deze lessen worden ge-
geven door Erma van Maris en zijn 
op 24 augustus gestart. Ewa Petiet 
gaat vanaf 10 september op vrijdag-
middag les geven. Voor de kinderen 
van basisschool groep 1,2 en 3 van 
15.45 tot 16.30 uur en voor groep 4 
en 5 van 16.30 uur tot 17.30 uur. Alle 
dance lessen zijn in de nieuwe gym-
zaal bij KDO aan de Vuurlijn in de 

Kwakel. De volwassen dansers kun-
nen terecht op woensdagavond van 
woensdag 19:45 - 21:00 uur in de 
Mikado Aalsmeer.
Ook de afdelingen gymnastiek en 
aerobics sporten volgens rooster bij 
KDO. Het volledige lesrooster kunt 
u vinden op www.kdo.nl onder afde-
ling dance,aerobics,gymnastiek.
Voor nadere informatie kunt u bel-
len naar Corina Smit, zij is te berei-
ken op het telefoonnummer 0297-
540032.
Mede door de lage contributie is 
KDO laagdrempelig en toeganke-
lijk voor elke sportliefhebber. Ieder-
een kan gratis een keertje meedoen 
met één van de vele lessen die wor-
den gegeven door onze professio-
nele instructeurs.
Kortom, schroom niet langer en kom 
eens kijken bij KDO D.A.G., jullie zijn 
van harte welkom!

Legmeervogels winnaar in 
matige bekerwedstrijd
Uithoorn - De eerste officiële wed-
strijd van het seizoen is een be-
kerwedstrijd. Een wedstrijd tegen 
Bloemendaal wat speelt in de za-
terdag competitie 5e klasse. In een 
zeer matige wedstrijd, waarin beide 
teams aan elkaar gewaagt waren, is 
Legmeervogels als winnaar uit de 
bus gekomen.

Weinig boeiend.
Eerste helft was gelijk opgaand met 
Bloemendaal iets meer aan de bal. 
Het was geen enerverende en boei-
ende eerste helft waar de je nu echt 
voor ging zitten. Een fout in de Leg-
meervogels verdediging zorgde er 
voor dat Bloemendaal de 26ste mi-
nuut op een 0-1 voorsprong kwam. 
Vier minuten later was het alweer 
gelijk door een doelpunt van “ver-
dediger” Wouter Frankhuizen 1-1.

Rode kaarten.
In de tweede helft een iets aanval-
lender Legmeervogels. Dit zorgde 
er wel voor dat er iets meer ruim-
te vrij kwam voor de aanvallers van 
Bloemendaal. In de 70ste minuut 
liep een aanvaller van Bloemen-
daal door op doelman Roy Brouwer. 
Scheidsrechter floot af en gaf al-
leen een vrije trap aan de doelman. 
De doelman vond dit onvoldoende 

en begon te protesteren. Hij ging 
zo ver door tot de scheidsrechter 
hem eerst geel gaf en daarna direct 
rood. Rick Beemdelust nam plaats 
tussen de palen en in de 70ste mi-
nuut met 10 man verder. Dit maak-
te Legmeervogels wel scherper en 
in de 76ste minuut maakte Wesley 
Roberts de 2-1 door een strak schot 
boven in de kruising. In de 86ste 
minuut werd Bas Righarts neer-
gelegd binnen de 16 meter. Coen 
van Weerdenburg maakte een ein-
de aan de aspiraties van Bloemen-
daal door de 3-1 op het scorebord 
te zetten door het benutten van een 
strafschop. Bas Righarts, die al een 
keer geel op zak had voor praten te-
gen de scheidsrechter, begon weer 
tegen de scheids te protesteren na 
een overtreding op hem. Dit protest 
hield zolang aan zodat de scheids-
rechter zich genoodzaakt zag weer 
geel te trekken, ook Bas Righarts 
kon met rood het veld verlaten. Nu 
met negen man de laatste minuten 
in. In de 89ste minuut maakte Bloe-
mendaal nog 3-2. Scheidsrechter liet 
nog extra lang doorspelen zodat het 
nog moeilijk werd voor Legmeervo-
gels. Met negen man werd er stand 
gehouden tegen het aandringen van 
Bloemendaal en bleef de stand 3-2 
voor Legmeervogels.



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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Tanzania en Nyerere
De eerste president van het in 1962 onafhankelijk geworden Tanzania was 
Julius Nyerere. Hij was een van de grootste staatsmannen die Afrika heeft 
voortgebracht. Hij stond ter linkerzijde in het politieke spectrum.
Nyerere maakte van het Swahili de nationale taal waarmee een gevoel van 
nationale eenheid werd gecreëerd.
Hij steunde de rechtelozen in eigen land maar ook de rechtelozen in Zuid 
Afrika, Angola en Mozambique. 
In 1967 werd de Arushu verklaring opgesteld, het politieke credo van Nye-
rere. In de Arusha verklaring werden nationalisaties gepland van de banken, 
de plantages, de industrie alsmede de herverdeling van de rijkdom via se-
lectieve belastingheffing. De hoeksteen van het plan was Ujamaa: het stich-
ten van landbouwcorporaties gecombineerd met de structuur van het tradi-
tionele Afrikaanse dorp De bewoners van deze dorpen zorgden gezamenlijk 
voor de productie van het basisvoedsel, De staat zorgde voor schoon water, 
elektriciteit, onderwijs en gezondheidszorg.
In 1977 kwam vast te staan dat Ujamaa geen levensvatbare economie op-
leverde.
Nyerere trad in 1985 vrijwillig af. Nooit eerder trad een Afrikaanse president 
op vrijwillige basis af.
Zijn opvolger Mwinyi liberaliseerde de economie. 

Nel Bouwhuijzen

Zaterdagavond a.s. in Uithoorn:
Wederom tropische sfeer 
en gezelligheid tijdens de 
Tropical Night
Uithoorn – Zoals u misschien vo-
rige week al heft gelezen in de-
ze krant, wordt het zaterdagavond 
weer reuze gezellige in Uithoorn. De 
gezamelijke horeca zal dan weer de 
traditionele Trpical Night organise-
ren, waarbij er gezellige live muziek 
is bij de diverse horecagelegenhe-
den in Uithoorn.

Het feest is vanaf het Oude Spoor-
huis aan de Stationsstraat, dan rich-
ting Marktplein/Oude Dorp, bij Drin-
ken en Zo en de Gevel, bij Johnny’s 
Feestcafe, The Poolshack en River 
café in de Julianalaan tot en met ca-
fé de Herbergh 1883.

Vorige week schreven we al uitge-
breid over de bands die bij Drinken 
en Zo en Johnny’s Feestcafe, The 
Poolshack en het River café gaan 
optreden.

De Gevel
Bij café de Gevel treed op de band 
Discover. Discover is een band van 
6 enthousiaste musici die al jaren 
samenspelen. Deze hechte samen-
werking hoor je als geen ander te-
rug in de optredens van deze Funk, 
Soul en Disco band. De bandleden 
zijn allemaal gedreven muzikanten 
die al jaren in het vak meedraai-
en en dat is te horen. Superstrak-
ke grooves van de ritmesectie waar 
je als publiek onmogelijk stil bij kan 
blijven staan!

De frontlinie van Discover wordt ge-
vormd door 2 top vocalisten die el-
kaar nauwkeurig aanvullen in alles 
wat zij ten gehore brengen.
Steven David is de zanger van Dis-
cover en zijn ongelooflijke bereik 
is waar menig publiek van achter-
over slaat. Zwoele laagte en zui-
vere hoogte is wat deze zanger tot 
een ongelooflijke allround vocalist 
maakt.

Als men dan is bijgekomen van Ste-
ven zijn zangkunsten dan doet Es-
ther Bink er nog een schepje bo-
venop. Met een ongelooflijke kracht 
en souplesse geeft zij ieder nummer 
weer die soul en sound die het no-
dig heeft! Een ervaring die je zeker 
live moet meemaken!

De kracht van Discover ligt, naast 
de muzikale kwaliteiten, in het en-

thousiasme en plezier waarmee de 
bandleden elke keer weer het podi-
um opstappen en dit enthousiasme 
weten zij als geen ander over te dra-
gen op het publiek! 

Wij spelen de muziek die wij leuk 
vinden, en dat hoor je! 
Het repertoire van Discover be-
staat hoofdzakelijk uit Disco, Soul 
en Funk uit de jaren 70 tot nu. Denk 
hierbij aan nummers van o.a. Chic, 
Sister Sledge, Stevie Wonder, Chaka 
Khan, Marvin Gaye e.v.a.

Herbergh 1883
In Herberhg 1883 vindt u de Top-
pers: Harm, Dayane en Martin.
Daar wordt het weer genieten van 
drie muzikale toppers.

Dayane een dame die met haar 
veelzijdige repertoire het publiek 
dan ook heerlijk zal vermaken.
Dayane is vaak te zien bij het Mega 
Piraten festival, Jordaan festival en 
treedt op door heel Nederland.

Natuurlijk kan ook onze eigen Harm 
niet ontbreken, Harm heeft een zeer 
gevarieerd repertoire, voor jong, oud 
en alles er tussen in. 

Harm treedt dan ook op door heel 
Nederland en een optreden in het 
Heerenveen stadion kon dan ook 
niet ontbreken. 

Ook Martin Vincken zal dit jaar weer 
zijn stem laten gelden.
Martin Vincken zal dan ook met zijn 
gevarieerd repertoire het publiek 
verwennen.

Martin treedt dan ook op door heel 
Nederland en ook Martin kon geen 
nee zeggen tegen een optreden in 
het NAC en Heerenveen stadion.
Inmiddels is Martin bezig met het 
maken van zijn vierde cd en zal in 
het najaar uitgebracht worden. 

Deze Toppers zullen dan ook een 
geweldig optreden geven. 
Tropical Night begint om 21.00 uur 
en zal eindigen rond 01.00 uur.

Natuurlijk zal het feest na 01.00 uur 
binnen in Café de Herbergh verder 
gaan. 
Kortom het is weer genieten zater-
dagavond in Uithoorn.

Vermist
- R. de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. “koetjespoes”
 zwart-wit, zwarte staart met wit puntje. 
- Kuifmees in Uithoorn, “Lola” een zwart dwerg konijntje. 
- Op de Klucht in Uithoorn, Mijo, zwarte kater van 3 jaar, is
 gechipt. 
- Mijdrecht, Briljant, “Tijger” langharige blauwe grijze poes
 korte poten, dikke kop. 
- De Kwakel Ringdijk, donkerbruine kip met lichtbruine hals, witte  
 en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel 
- Mijdrecht, Buurmeester, egale donkergrijze poes met klein
 wit vlekje op haar borst. Haar naam is “Noa”. 
- Uithoorn, Omg. V. Ghentlaan, Cypers-grijze poes, op rug vage
 rode vlekken en litteken op kin. 

Gevonden 
-  Oosterlanderweg, in Mijdrecht wit/zwarte kater. 
- Houtzaagmolen Mijdrecht, witte zwaar vermagerde kat.
- Mijdrecht bosjes op Frank, zwart-witte poes, boven zwart onder  
 helemaal wit.
- Wilnis Dr.Mees ten Oeverlaan, sinds 3 a 4 maanden een geheel  
 zwart poes heel erg aanhalig.
- Mijdrecht Rietveld, zwarte kater.
- De Hoef Merelslag, bruin-beige konijn op straat gevonden.
- Bertram in Uithoorn, witte kat.
- Wilnis, Mees ten Oeverlaan, zwarte kat draagt bandje met tel.
 van de dieren bescherming.
- Uithoorn, Bilderdijklaan, grijs cyperse poes met witte teentjes.
- Vinkenveen, Arkenpark Mur, Magere rood / witte kater.
- Mijdrecht, A.C. Verhoefweg, Beige kat.

.

DE KLETSMAJOOR
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Zwemmen
Het onderwerp dat ik ditmaal wil bespreken schijnt nogal ge-
voelig te liggen binnen onze gemeente. Kritiek op dit ‘pronkstuk’ 
van College en Raad wordt meteen weggehoond met termen als 
zwartkijker of notoire zeikerd. En ook al zouden deze termen van 
toepassing zijn op ondergetekende, wat volgens mijn eigen on-
bescheiden mening geenszins het geval is, is het natuurlijk zo 
dat ook de meest notoire zeikerd of zwartkijker op zijn tijd toch 
de realiteit benoemt. Het gaat inderdaad over het nieuwe zwem-
bad dat ooit beloofd is na het sluiten van het buitenbad van 
zwembad Blijdrecht. Dit is al zo lang geleden dat de kinderen die 
toen beloofd werd dat er een mooi nieuw zwembad zou komen, 
er nu hun eigen kinderen naar toe kunnen brengen. Dat is nu 
net het probleem. Wie zijn kind in de vakantie recreatief wilde la-
ten zwemmen, kwam vaak bedrogen uit. Het recreatieve zwem-
men is namelijk nogal beperkt.
Zo is het huidige rooster beperkt tot ‘s avonds na 19.30 uur en 
overdag onder schooltijd. In het weekend kan er ‘s middags 
recreatief gezwommen worden tot 15.00 uur. Gezien deze tij-
den kunnen we het nieuwe bad niet echt bestempelen als een 
zwemparadijs voor de jeugd om lekker vrij te kunnen zwemmen. 
En dan zijn er de nog de zwemlessen waar men fors meer voor 
moet betalen. Hoewel de gemeente beweert dat dit allemaal wel 
meevalt. De realiteit is als je bij het Veenbad les kreeg in Vinke-
veen, je nu met verkorte lestijden en geen mogelijkheid om gra-
tis te kunnen oefenen, per maand meer betaalt. Vergeleken met 
Blijdrecht is dit verschil nog eens een aanzienlijk stuk groter. Het 
is dan ook het duurste bad om te lessen in de regio, zelfs duur-
der dan het zusterbad van beheerder OptiSport in Woerden. Nu 
zou dit allemaal niet erg zijn als het bad volledig commercieel 
gerund zou worden, maar dit is niet het geval. Jaarlijks gaat er 
een berg subsidie naar toe. Subsidiegeld waarvoor een zwem-
bad geëxploiteerd zou worden waar de jeugd zwemles kan krij-
gen en recreatief kan zwemmen. Wat het misschien nog wel het 
meest merkwaardig maakt, is dat als je er komt om baantjes te 
zwemmen, je beter een abonnement kan nemen op de bijbeho-
rende sportschool, omdat de prijzen voor de sportschool in te-
genstelling tot de prijzen van het zwembad, opvallend laag zijn, 
en binnen het sportschool abonnement het baantjes zwemmen 
is inbegrepen. Dat OptiSport een constructie gebruikt waar ze 
mensen verleidt om een abonnement te nemen op de sport-
school in plaats van kaartjes te kopen voor het zwembad, is ze 
niet aan te rekenen.
De sportschool is immers commercieel en wil zoveel mogelijk 
winst maken. Echter, dat de gemeente hiervoor de jeugd en hun 
ouders op laat draaien door dure zwemlessen en kaartjes voor 
het zwembad, is onbegrijpelijk.
Zeker gezien de hoeveelheid subsidie die er jaarlijks heengaat 
die door ons allemaal betaald wordt. Pluspuntje zou kunnen zijn 
dat er nu verkiezingen voor de deur staan er misschien partij-
en zijn die wel wat terug willen voor al die subsidie en SCHOOL-
ZWEMMEN weer eens op het programma zetten, zodat ieder 
kind weer leert zwemmen. Als dat één leven redt zal er niemand 
meer zijn die nog over die subsidie zeurt. Zelfs de meest notoire 
zeikerd en zwartkijker zal zwijgen.

dekletsmajoor@gmail.com
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KIDS  DAYKIDS DAY
WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD WEER DRUK BEZOCHT

 
Uithoorn - Zaterdag jl. organiseerden
de winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard in Uithoorn een feestmiddag voor de kinderen.
Dit omdat hun vakantie weer voorbij is en maandag de scholen weer begonnen.

Er was zoals altijd weer genoeg te beleven voor de kinderen:
er was een kleur-knutselterras, je kon je laten schminken, je kreeg
als je dat wilde een gratis suikerspin. Er was een ballonnenclown
die de mooiste dingen maakte met ballonnen en die mocht je mee naar
huis nemen. Er was ook een springkussen en je kon van alles knutselen.

Kortom, een gezellige middag, die zeer door
de kinderen werd gewaardeerd.
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niet te warm,

Braderie De Kwakel, 

gewoon heerlijk weer en gezellig!

niet te koud,
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SPEEL MEE WEEK UITHOORN 
trok record aantal kinderen

Uithoorn - Voor het 38e (!) achtereenvolgende jaar werd 
van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus 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 bestuursleden). 
Honderden kinderen hebben in de voorbije jaren met 
plezier deelgenomen aan de jaarlijkse Speel Mee week. En 
ook dit jaar was er grote belangstelling voor dit evenement. 
Nu met nagenoeg een record aantal kinderen, zo’n 250! 
Op het laatste moment waren er nog meer kinderen die 
zich wilden aanmelden, maar de week was 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. Dat is dan wel 
sneu, maar de ouders die hun kinderen volgend jaar aan 
de Speel Mee week willen laten meedoen worden met 
klem gevraagd hen vooral vroegtijdig in te schrijven via 
het aanmeldingsformulier op de website. Die is daarvoor 
vanaf medio juni 2011 al in de lucht. Dat voorkomt 
teleurstellingen. 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 en lekker creatief bezig zijn 
mogen ze ook fi lms kijken. Traditiegetrouw kunnen de 
kinderen tijdens de Speel Mee week twee dagen lang hun 
bouwkunsten botvieren in de vorm van hutten bouwen. De 
laatste dag bestaat gewoonlijk uit deelname aan een heuse 
kinderkermis met allerlei attracties en spelletjes. Gedurende 
de dagen wordt in de middagpauze 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! 

Hoogtepunt
Maandag stond voornamelijk in het teken van knutselen 
en/of fi lm kijken. Dinsdag was Circus Kristal te gast bij 
de Speel Mee week. Daarbij konden de kinderen onder 
meer echte trucs leren van circusartiesten. Op woensdag 
en donderdag was het hutten bouwen geblazen. Dat 
gebeurt 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. Zonder hen géén 
feestweek! Daarom mogen ze hier best voor het voetlicht 
worden gehaald: Gemeente Uithoorn, beheerders Sporthal 
De Scheg, Burgemeester Kootfonds, stichting Sempeduca, 
EHBO vereniging Uithoorn, Krijtenberg Hifi  met IQ, 
Cafetaria Friends, Supermarkt C-1000 Reurings, E-launch 
Internet Services, Scholte & de Vries – Estoppey, Sigma 
Coatings Uithoorn, AH Zijdelwaardplein, AH Jos van den 
Berg Amstelplein, Visser C1000 Oude Dorp, De Goudreinet 
groentenspeciaalzaak winkelcentrum Zijdelwaard, Bakker 
Versteeg en Careca Verhuur & Events Ter Aar. Sponsors, 
namens de organisatie hartelijk dank!
Aan het einde van de vrijdagmiddag was Speel Mee week 
Uithoorn 2010 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, 
telefoon 0297-564861.
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Senioren met de fietS op vakantie
ruim 900 kilometer door nederland, België, frankrijk en engeland

Uithoorn - Zondag 15 augustus stapten Mick Verhoef 
en Thea Kruijk uit Uithoorn, komende vanuit Harwich in 
Engeland, gezond en wel in Hoek van Holland weer op 
Nederlandse bodem. Toen moesten ze op de fiets nog wel 
even 80 kilometer naar huis rijden. Een peulenschil voor 
hen, want zij hadden er inmiddels meer dan 850 kilome-
ter opzitten. Hun fraaie fietstocht door West-Nederland, 
België, een stukje Noord-Frankrijk en Zuidoost-Engeland 
zat er op. Onderweg sliepen zij elk afzonderlijk in een één-
persoons tentje. Meestal op de lokale campings en loca-
ties met B&B, maar niet zelden ook op privéterrein. Koken 
deden zij zelf en route. Alles voor de tocht hadden zij bij 
zich in grote fietstassen, inclusief elk een tent. Zij hebben 
genoten en het was een geweldige ervaring om dit zo te 
doen, zo zeggen zij beiden. Thea is idolaat van een Ja-
panse Koghamyatha, de ‘Mercedes’ onder de fietsen met 
21 versnellingen aan boord. Daarentegen doet Mick het 
met minder, slechts 8 versnellingen op een Gazelle, overi-
gens ook niet een van de minste. Geen van beiden maakt 
gebruik van elektrische trapondersteuning!

‘Bejaarden op de fiets’
Niets bijzonders zo’n tocht zou je zeggen. Er zijn wel meer lief-
hebbers die fietstochten maken en onderweg kamperen. Klopt, 
maar Thea en Mick zijn op een leeftijd waarvan je dit niet zou 
verwachten. Zij zijn misschien wel de bekende uitzondering op 
de regel, want Thea is pas tachtig jaar jong en Mick leunt tegen 
die leeftijd aan… Het begrip ‘bejaarden op de fiets’ willen ze 
niet horen en terecht. Daar komt bij dat Mick al meer dan 38 jaar 
fietst, waaronder bij UWTC. Vandaag de dag echter meer met 
een fietsclub waarbij men recreatief op zondag leuke tochten 
maakt. Daarnaast bezoekt hij regelmatig de sportschool bij Plux 
Sports. Daardoor ziet hij er sportief en getraind uit. Je geeft hem 
die leeftijd niet. Hetzelfde geldt voor Thea. Sinds 1980 een fer-
vent wandelaarster. Zij nam dit jaar voor de 24e keer deel aan de 
Vierdaagse van Nijmegen en deed daarvoor ook nog mee aan 
de Vierdaagse van Apeldoorn. Dat alles vlak voor de fietsvakan-
tie met Mick. Ook zij bezoekt regelmatig Plux om in conditie te 
blijven, waar zij onder meer gebruik maakt van de roeisimula-
tor. Eénmaal per jaar maakt zij ook een (lange) fietstocht, samen 
met een vriendin. Die was dit jaar overigens niet in de gelege-
nheid dit te doen. Over ‘meer bewegen voor ouderen’ gespro-
ken… Pracht voorbeeld dat navolging verdient.

avontuur
Saillant is verder dat Thea en Mick niet eens ‘close’ zijn. “Voor alle 
duidelijkheid, wij hebben niets met elkaar,” merkt Thea terloops 
op. “Het is een toevallige samenloop van omstandigheden ge-
weest dat wij elkaar voor deze fietstocht hebben gevonden. Je 
zou kunnen zeggen dat we gewoon vrienden zijn geworden.” Zij 
is na een aantal huwelijksjaren weer single (heeft kleinkinderen 
en achterkleinkinderen) en heeft veel in tropische landen ge-
woond, waaronder in Kenia (waar zij de Kilimanjaro heeft bek-
lommen), was reisleidster (fietste ook al in Thailand en Cambod-

ja) en gaf zwemonderricht aan gehandicapten. Mick is al bijna 
2 jaar weduwnaar en heeft bij de gemeente Uithoorn gewerkt. 
Zij kwamen en komen elkaar tegen op de sportschool en daar 
raakten zij eind vorig jaar samen aan de praat. “Het was puur to-
eval, dat het onderwerp ‘fietsen’ ter sprake kwam. Ik zat op dat 
roeiapparaat en ‘die meneer’ kwam langs-lopen. Goh, die ken 
ik, maar waarvan, zo dacht ik bij mij-zelf,” steekt Thea van wal. 
“Dat was van de ANBO, hij kwam altijd folders rondbrengen in 
een tasje. Dat hing hij aan de deurknop en dan kon ik ze verder 
verspreiden. Wij raakten aan de praat en ik zei: normaal ga ik 
zomers altijd fietsen maar mijn vriendin gaat volgende keer niet 
mee in verband met een verhuizing. Mick vroeg wanneer ik dan 
wel fietste en ik zei dat dat altijd in augustus was. Ik wil graag 
fietsen maar het liefst met z’n tweeën. Mick haakte daarop in en 
gaf te kennen dat hij wel mee zou willen en erover na zou den-
ken.” Mick: “Ik werd eigenlijk steeds enthousiaster, maar vond 
het wel een avontuur. Het was voor mij een uitdaging en die ga 
ik graag aan. Daarna hebben we het er eigenlijk niet meer over 
gehad, ook niet op de sportschool.”

route uitgestippeld
Zoveel maanden later kwam het weer ter sprake. Intussen had 
Thea samen met haar dochter al een route uitgestippeld, langs 
de kust van Nederland via België naar Noord-Frankrijk en van 
daar oversteken naar Zuidoost-Engeland en terug. Een rondje 
dus. “Van mijn leeftijd kan ik geen mensen vinden die dit wil-
len of kunnen, ook geen vriendinnen”, gaat Thea verhalend 
verder. “Kort en goed, toen Mick ‘ja’ zei zijn we om de tafel gaan 
zitten waarbij ik hem de plannen vertelde en de route liet zien 
waarbij je van plaats naar plaats fietst. Daarvoor had ik ook alle 
fietskaarten van de route al gekocht. Die kun je kopen bij Van 
Wijngaarden in Amsterdam, dat is een speciaalzaak daarvoor. 
Om een lang verhaal kort te maken, we hebben samen een paar 
keer een afspraak gemaakt om elkaar wat beter te leren kennen 
en enkele keren gewandeld en gefietst. Verder hebben we niet 
in die zin geoefend of zo. Ik ga altijd met een tent op stap, maar 
voor Mick was dat de eerste keer. Hij is geen kampeerder. Dus 
hij moest eerste even oefenen hoe dat ging. Al met al zijn we op 
woensdag 28 juli hier van start gegaan richting Katwijk aan de 
Rijn en vervolgens langs de kust naar het zuiden richting Belle-
court en Calais. Daar zijn we vrijdag 6 augustus op de veerboot 
naar Dover gestapt. Vervolgens zijn we vanaf Dover naar Har-
wich gefietst en hebben we de nodige plaatsen in Zuidoost-En-
geland bezocht. Onderweg hebben we allerlei leuke avonturen 
beleefd. Op zaterdag 14 augustus hebben we in Harwich weer 
de nachtboot genomen naar Hoek van Holland en op zondag 
15 augustus van de Hoek naar Uithoorn gereden. In 19 dagen 
hebben we zonder een centje pijn ruim 932 kilometer gereden. 
De route was zo uitgestippeld dat we lange en korte tochten 
tussen de plaatsen hadden ingepland. De kortste was een kle-
ine 24 kilometer, de langste bijna 85 kilometer op een dag. We 
hebben veel gezien onderweg aan flora en fauna, maar ook aan 
kenmerkende gebouwen en woningen. We hebben wel eens re-
gen gehad maar ook zonnig warm weer.”

elkaar aanvullen
Mick geeft aan dat hij onderweg een gevoel van vrijheid over zich 

kreeg, iets wat Thea al heeft ervaren. Verder spreekt hij nauweli-
jks Engels, waar Thea dat uitstekend beheerst. Ook koken is niet 
zijn sterkste kant maar als ‘hulpkok’ van Thea heeft hij zich van 
zijn beste kant laten zien. Hij leerde onder andere het Engelse 
ontbijt ook waarderen. Omdat zijn ogen wat beter zijn dan die 
van Thea kon hij de bordjes op de route eerder lezen. Zo vulden 
zij elkaar aan. Daarnaast heeft hij geleerd hoe hij een tent moet 
opzetten voor de nacht. Mick heeft dit alles op een bijzondere 
manier ervaren zoals hij dat zelf zegt. Ondanks de verschillen 
in ervaring en kunnen zeggen beiden een leuke en interessante 
fietsvakantie te hebben gehad. Thea: “Een enkele keer konden 
we niet op een camping in Engeland terecht en hebben we in 
sommige plaatsen aan een pubeigenaar gevraagd of wij op het 
terrein achter de pub onze tent mochten opzetten. Dan gingen 
we er in die gevallen wel eten natuurlijk. Voor wat hoort wat. 
Wildkamperen hebben we niet gedaan, want dat mag nergens. 
Overigens hebben we ons niet onveilig gevoeld onderweg of ti-
jdens de nacht in de tent.” Mick vertelt vol lof te zijn over de gas-
tvrijheid, beleefdheid en hulp van mensen in de verschillende 
landstreken die hij heeft ervaren. Het landschappelijk aanzien 
van Engeland vond hij heel apart en de sfeer avontuurlijker dan 
bijvoorbeeld Frankrijk. Hij vertelt ook over de pech die hij met 
zijn fiets kreeg in Dover. Thea en hij hebben er de hele middag 
mee rondgelopen alvorens zij een fietsenmaker vonden die de 
fiets kon repareren. In tegenstelling tot ons eigen land zijn fi-
etsenmakers dun gezaaid in het buitenland. Mick’s fiets werd 
overigens tot tevredenheid gerepareerd. Mick: “Op de fietsroute 
waren er ook zulke smalle bruggetjes waar je met een volge-
pakte fiets niet overheen kon. Dus alle bagage van de fietsen af, 
die naar de overkant brengen, weer terug en vervolgens je fiets 
optillen boven de leuningen uit en die naar de overkant sjou-
wen. Toen moest alle bagage er weer op en aan. Was wel even 
pittig, maar het ging allemaal goed. Het kost wel wat kracht. 
Als je dat met een elektrische fiets moet doen die voor ouderen 
toch wel wat zwaar is, vergt dat een gezamenlijke inspanning 
van beiden.”

Al met al kijken Thea en Mick terug op een geslaagde fiets-
tocht. Voor hen was het de grootste voldoening, dat als zij 
‘s avonds op de camping stonden het voor die dag wéér 
was gelukt het vervolg van de route te vinden en dat ze die 
zonder kleerscheuren hadden afgelegd. Nu zij de smaak te 
pakken hebben rijst de vraag of er plannen zijn voor een 
volgende fietstocht. Mick wil deze tocht eerst even laten 
bezinken alvorens een besluit te nemen. “Het hangt ook 
van de vraag af of Thea daar ook mee instemt. Blijf ik zo-
als ik nu ben dan wil ik dat wel. Ik vind het bijzonder leuk; 
je komt voldaan thuis en je teert er nog een poosje op. Ik 
ben er trots op dat we samen dit gedaan en gehaald heb-
ben, ook al omdat je maar moet afwachten of je bepaalde 
eigenaardigheden van elkaar accepteert. Je kent elkaar 
eigenlijk nauwelijks. Maar dat is goed gegaan. En verder 
blijft het een uitdaging dit te doen op onze leeftijd,” aldus 
Mick.



Blauwalgen associëren we met warme zomers 
en het niet meer mogen zwemmen in plassen 
en meren.
Maar wat zijn blauwalgen, waarvoor dienen ze 
en waarom zijn ze giftig.
Blauwalgen zijn bacteriën. Bacteriën die, net 
als bijvoorbeeld bomen, in staat zijn tot fo-
tosynthese. Fotosynthese houdt in dat, onder 
invloed van de zon, kooldioxide en water wordt 
omgezet in suikers en zuurstof. Daarom wor-
den bomen ook wel de longen van de aarde 
genoemd. Maar in een heel ver verleden wa-
ren er geen bomen. We hebben het dan wel 
over 3 miljard jaar geleden. Het zuurstof in de 
atmosfeer werd toen verzorgd door jawel: de 
blauwalgen. De blauwalgen hebben zo de ba-
sis gelegd voor het ontstaan van ademhalende 
organismes met uiteindelijk de mens.

Inmiddels is de blauwalg van vriend, vijand 
geworden. Het is mooi weer en dan is het 
weer zover: er mag niet gezwommen worden. 
De overlast veroorzakende blauwalgen komen 
dan tot “bloei”. Bloei betekent niet dat er sprake 
is van bloemen. Algenbloei betekent een mas-
saal voorkomen.
Blauwalgen komen overigens niet alleen in het 
water voor maar ook in bodems en kale rotsen. 
Er zijn dus diverse soorten blauwalgen.
Juist de blauwalgen van zoetwater kunnen gif-
stoffen aanmaken . Deze gifstoffen zijn schade-
lijk voor mens en dier, echter alleen bij inname 
via de mond. Van blootstelling van deze toxi-
sche stoffen via de huid is geen sprake.

De bloei van blauwalgen wordt onder ander 
veroorzaakt door gasblaasjes waarmee de 
blauwalgen van de bodem naar boven stij-
gen. Op die manier concurreren ze de nuttige 
groenalgen weg. Ook worden ze nauwelijks 
opgegeten door andere waterorganismes.
Algenbloei is te herkennen als een groenach-
tige stinkende brei, lijkend op een olievlek op 
het water. Door de algenbloei hebben de algen 

minder ruimte en sterven af. Bij het afsterven 
komen de giftige(= toxische) stoffen vrij.

Tegenover het nadeel van algenbloei en het 
vrijkomen van toxische stoffen zijn er echter 
ook positieve aspecten aan de blauwalgen. Zo 
worden blauwalgen gekweekt om te gebruiken 
als biobrandstof. De fotosynthese zorgt er voor 
dat kooldioxide wordt omgezet in suikers. Door 
gisting van de suikers worden deze omgezet in 
ethanol. Ethanol is te gebruiken als brandstof.
Daarnaast worden blauwalgen gebruikt voor 
gezichtmaskers , smaakmakers en nog vele 
andere toepassingen.
Het advies blijft echter: niet zwemmen als er 
sprake is van blauwalgenbloei !

Anja de Kruijf
IVN natuurgids
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Geslaagd openings-
toernooi Legmeervogels 
handbal
Uithoorn - Afgelopen weekend 
werd bij Legmeervogels de traditio-
nele start van het nieuwe handbal/
voetbalseizoen gegeven. De voetba-
lafdeling dan met bekerwedstrijden 
of spelen onderlinge wedstrijdjes. 
De handbal begint het seizoen met 
het openingstoernooi. Deze keer 
vierde wij ons 1e lustrum.
Zaterdagochtend begon met de her-
opening van onze handbalvelden. 
Deze zijn voorzien van een nieu-
we toplaag, doeltjes en dug-outs 
en daaromheen hekwerk in de LMV 
kleuren. Het geheel sluit aan bij de 
kunstgrasvelden van de voetbalaf-
deling. De heropening werd verricht 
door ons voorzitter, Ribut Abdulra-
sjid en een jeugdlid, Mirte. Ribut be-
dankte in zijn openingswoord Paul 
Legez en Piet de Jong die dit alles in 
goede banen hebben geleid.
Toen was het tijd voor het handbal-
toernooi. Er werd begonnen met de 
D-jeugd. Helaas hadden we in de-
ze categorie niet zoveel teams maar 
door een hele competitie te spe-
len kwamen ze toch allemaal aan 
hun spelminuutjes. Winnaar in deze 
poule werden de meisjes van Vido 

uit Purmerend. Daarnaast hadden 
we ook nog 2 poules met meisjes C-
jeugd. Hier ging in de 1e poule de 
winst naar DSOV uit Vijfhuizen en in 
de 2e poule wederom naar Vido.
Verder was er per poule nog een 
aardigheidje voor de beste keepster 
en speelster.
Zondag stonden wij voor het begin 
van de 1e wedstrijd nog even stil bij 
het recente overlijden van de coach 
van onze dames 3, Cees van der 
Broek. Na een minuut stilte begon 
het zondagprogramma met een ge-
mengde poule van dames senioren 
en recreanten. De winst ging naar 
de dames van HSV 3 uit De Hoef. 
Gelijktijdig speelde er ook een ge-
mengde poule van DS en DA-jeugd, 
met daarin dan de strijd tussen de 
DS2 en DA van LMV. Deze werd ge-
wonnen door de DS die dan ook met 
de hoofdprijs naar huis gingen.
Aan het begin van de middag waren 
de MB aan de beurt, in deze pou-
le werd er fel gestreden en kwam 
uiteindelijk Zeeburg 2 uit Diemen 
als winnaar uit de bus. In de ande-
re poule, ook een gemengde pou-
le met MB en wat lage MA teams, 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

EEN ANDERE KIJK OP 
BLAUWALGEN

Start van een nieuw dans- en 
theater seizoen bij Dance-
studio Shanna Elleswijk!
Uithoorn - Na een lange zomerva-
kantie is het dan weer bijna zover. 
Vanaf maandag 30 augustus gaan 
de lessen weer van start bij Dance-
studio Shanna Elleswijk. Het beloofd 
weer een seizoen vol dans en thea-
ter plezier te worden!
De dans- en- theaterschool start 
nu alweer zijn derde seizoen op de 
Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn. 
Al eerder brachten de leerlingen 
twee schitterende eindvoorstellin-
gen op de planken. Ook was er af-
gelopen jaar de eerste musicalpro-
ductie Annie. Komend seizoen kun-
nen de leerlingen en het pulbliek 
weer genieten van “Show 2011” en 
de musicalproductie “Oliver!”
In seizoen 2010-2011 zijn er weer 
vele mogelijkheden voor alle leef-
tijden. De allerkleinsten van 3 tot 5 
jaar kunnen weer deelnemen aan 
de cursus ADV/peuterballet. In de-
ze lessen van 45 min maken de kin-
deren kennis met muziek en dans. 
De aanmelding voor deze cursus is 
groot en daarom zijn er dit jaar twee 
groepen peuterballet. Aangezien wij 
de voorkeur geven aan het werken 
in kleine groepen is het aan te raden 
snel aan te melden want vol = vol!

Combi lessen
Voor de leeftijd 6-7 jaar bieden wij 
de Jazz/klassiek combi lessen. Tij-
dens de jazz/klassiek combi-les ligt 
de nadruk op het aanleren van de 
basis en techniek van klassiek bal-
let. Naast het aanleren van dans-
technieken in de vorm van oefenin-
gen, werken de kinderen aan dan-
sen op hun favoriete hits.
Jazz/Showdance is een zeer popu-

laire cursus voor leerlingen vanaf 8 
jaar waarin verschillende dansstijlen 
aan bod komen! Van jazz tot musi-
cal, van streetdance tot latin..tijdens 
de 60 minuten durende lessen komt 
het allemaal voorbij! Voor het aan-
leren van een goede danstechniek, 
houding en lenigheid zijn er voor 
kinderen vanaf 11 jaar de lessen 
klassiek ballet.
Nieuw dit seizoen is de cursus 
“Freestyle”! Plezier in ‘t dansen en 
het aanleren van leuke danscombi-
naties staat voorop in een les Free-
style, máár dat gaat natuurlijk niet 
zonder enig uithoudingsvermo-
gen, een beetje lenigheid, een goe-
de houding en techniek! Tijdens de 
cursus Freestyle zal er geexperi-
menteerd gaan worden met diver-
se dansstijlen. De ene maand zul-
len de cursisten losgaan op Latin-
muziek (samba, salsa en fl amenco) 
en de volgende maand staat er een 
musical-nummer centraal. De dans-
stijlen zullen elke keer veranderen, 
maar de manier waarop choreogra-
fi eën en oefeningen worden aange-
leerd niet. Stapsgewijs leren dan-
sen, op je eigen tempo en vooral 
met veel lol, dat is Freestyle! De cur-
sus “Freestyle” bestaat uit 30 lessen 
van 60 minuten en is voor volwasse-
nen vanaf 18 jaar.
Alle leerlingen van dancestudio 
Shanna Elleswijk mogen eind van 
het seizoen deelnemen aan de grote 
eindshow in het theater.

Theaterafdeling
Dancestudio Shanna Elleswijk staat 
ook bekend om haar theaterafde-
ling. Vorig jaar bracht een cast van 

40 kinderen en volwassenen de mu-
sical Annie in het theater. Dit jaar zal 
in April 2011 de musical “Oliver!” op 
de planken staan. Het is voor ieder-
een vanaf 8 jaar mogelijk auditie te 
doen!
Heb je een passie voor dansen, zin-
gen en acteren? Meld je nu aan 
voor de audities op 28 en 29 augus-
tus en 4 en 5 september. Wij zijn op 
zoek naar mannen, vrouwen, jon-
gens en meisjes!
Mocht je aangenomen worden en 
een plaatsje in de cast bemachti-
gen, zul je van september tot april 
deelnemen aan de cursus Produc-
tieklas (Oliver) elke week ruim 2 uur 
les in drama, zang en dans.
Voor diegene die wel willen dansen, 
zingen en acteren maar niet in een 
productie willen staan is er de cur-
sus Theaterklas. De leerlingen krij-
gen les van zang en dans docen-
ten en zullen aan het einde van het 
seizoen met diverse musicalfrag-
menten schitteren in onze jaarlijk-
se eindshow.
Ben je nieuwscherig geworden? Van 
30 augustus tot 10 september is het 
mogelijk om gratis deel te nemen 
aan de lessen binnen de dancestu-
dio (m.u.v. de Productieklas ‘Oliver!’ 
en de ADV/peuterballet).
Dancestudio Shanna Elleswijk wil zo 
een mogelijkheid bieden om de les-
sen en gezelligheid in de studio te 
ervaren zonder dat hier kosten aan 
verbonden zijn.

Dus kom binnenlopen en dans, zing 
en acteer lekker mee!
Voor meer informatie: 
www.dancestudioshannaelleswijk.nl

Club Bright opent de deuren
Uithoorn/De Kwakel - Op vrijdag 
3 september 2010 zal Club Bright 
gelegen aan de Noorddammerweg 
24 in Uithoorn – de Kwakel haar 
deuren openen!! Na een grondige 
verbouwing is het punt aangebro-
ken dat Club Bright feestelijk ge-

opend zal worden. Club Bright biedt, 
met een capaciteit van een maxi-
mum 650 personen ook een luxe 
cocktailbar,een loungeroom en een 
intieme sfeer voor een avond om 
even uit de dagelijkse sleur te bre-
ken.Er zal ook een pendelbus inge-

Start nieuwe seizoen 
Gospelkoor De Rovenians
Regio - Afgelopen week is Gospel-
koor De Rovenians weer gestart met 
de repetities voor de komende win-
ter. Ook voor de zomervakantie is al 
druk gerepeteerd voor het komende 
kerstconcert. Samen met de brass-
band Concordia hopen wij weer een 
geweldig kerstconcert neer te zet-
ten. Oude en vooral ook veel nieuwe 
nummers worden op dit moment in-
gestudeerd. Samen met Brassband 
Concordia en Gospelkoor De Rove-
nians hopen wij een bijzonder kerst-
concert te geven op zaterdag 18 de-
cember 2010. Noteer deze datum 
vast in uw agenda! Anderhalf jaar 

geleden hebben wij voor het eerst 
gezamenlijk een concert gegeven. 
Dit is zo goed gevallen bij beide di-
rigenten, het koor, de brassband, 
maar vooral ook bij het publiek, dat 
besloten is opnieuw een gezamen-
lijk concert te organiseren.
Uiteraard zitten De Rovenians tus-
sendoor niet stil en zullen zij regel-
matig hun medewerking verlenen 
aan diensten in en buiten De Ron-
de Venen. Er wordt hard gewerkt 
aan een thema dienst. Wilt u ons 
eens horen zingen? Kom dan luis-
teren als wij a.s. 3 oktober zingen in 
de ochtenddienst van 10.00 uur van 

United gaat weer zingen
Regio - Na 6 weken zomerstop 
gaat United, o.l.v. Rob van Dijk, deze 
week weer met frisse moed begin-
nen met de koorrepetities. Het koor 

is volop bezig stukken in te stude-
ren voor het concert in het najaar. 
Dit concert, samen met het topor-
kest Young Krakow Philharmonic, 

ging de winst naar de MA2 van Leg-
meervogels. Zij wonnen de beslis-
sende wedstrijd tegen de MB van 
RKDES.
Als laatste was ons vlaggenschip de 
DS1 aan de beurt. Zij speelde in een 
poule met We Have, DSOV en RK-
DES. De dames van Legmeervogels 
wonnen alle wedstrijden en ook zij 
konden de 1e prijs op komen halen. 
Deze was voor alle teams hetzelf-
de, een handbal. Verder kregen al-
le deelnemers een mooie Legmeer-
vogels pen en een ijsje.

De organisatie had ook een grote 
loterij georganiseerd met vele leu-
ke prijzen, w.o. een fatboy hangmat 
geschonken door “Keukenhome”, 
een fi ets aangeboden door “Schil-
dersbedrijf Posthumus” en diverse 
accesoires aangeboden dooor “Fel-
lows”. De opbrengst hiervan komt 
geheel ten goede aan de jeugd. 
Tot slot wil de toernooicommissie ie-
dereen bedanken die zijn/haar bij-
drage heeft geleverd aan het toer-
nooi. Zonder al deze hulp is het niet 
mogelijk om een toernooi te orga-
niseren.

de Janskerk in Mijdrecht of bij een 
van onze andere optredens. U bent 
van harte welkom! Bij De Rovenians 
is altijd ruimte voor nieuwe zangers 
en zangeressen en bandleden.

Ben jij tussen de 16 en 45 jaar en 
lijkt het je leuk om bij ons te ko-
men zingen, kom dan gerust eens 
langs op maandagavond als we aan 
het repeteren zijn. Wij repeteren 
in De Rank in mijdrecht op maan-
dagavond van 20.15 -22.15 uur. De 
deur staat altijd voor je open. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te www.rovenians.nl

Poppentheater van Roelof 
Speelman in De Meijert
Mijdrecht - Zondag 29 augustus 
is in De Meijert voor kinderen van 
3 t/m 12 jaar een speciaal optreden 
van het poppentheater van Roelof 
Speelman, met een hele spannen-
de voorstelling getiteld: “Kom maar 
op!” 
Timmy leeft z’n leventje. Het gaat 
wel lekker, totdat hij op een dag 

meer wil. Hij hoort van een schat die 
ergens verborgen moet zijn. Zo’n 
schat waar je alles voor op geeft. 
Timmy gaat op zoek. Hij zoekt echt 
overal. Hij komt verschillende men-
sen tegen die hem de weg wijzen. 
Geen moeite is hem teveel. Totdat hij 
niet meer weet waar hij moet zoe-
ken. Hij geeft het dan uiteindelijk, 

na veel zoeken, op. Maar dan…. Het 
programma is van 10.00uur tot 11.30 
uur. In een andere zaal van de Me-
ijert is de wekelijkse samenkomst 
van evangelische gemeente Cama 
Parousia. De ouders zijn hier van 
harte welkom.
Info: info@waaromleefje.nl
Telefoon: 0297-272048

Amicitia gaat weer zingen
Uithoorn - Maandagavond 30 au-
gustus a.s. starten de wekelijkse re-
petities van de Uithoornse Oratori-
umvereniging Amicitia weer.
Het koor studeert momenteel het 
Requiem van Verdi voor het concert 
van 19 november a.s. in de Burght-

kerk, Uithoorn. Ook draagt het koor 
een muzikaal steentje bij op de Ge-
meentedag “Buurten bij de buren” 
op zaterdag 25 september om 14.00 
uur op het Amstelplein te Uithoorn. 
Altijd al in een koor willen zingen? 
Kom, proef de sfeer en zing mee!

Locatie: aula scholengemeenschap 
Thamen, Den Uyllaan 4 Uithoorn 
(naast het busstation). Tijd: maan-
dagavond van 20.00 tot 22.15 uur.
Voor inlichtingen: Anita van den 
Bosch, tel. 0297 – 563879, of kijk op 
www.amicitia-uithoorn.nl.

zet worden, deze bus zal verschil-
lende stops maken in de Ronde Ve-
nen.
We bieden ook avonden voor 21+, 
25+ publiek en tienerdisco’s.
 voor onze agenda en meer informa-
tie; kijk op www.clubbright.nl

vindt plaats op zaterdag 20 novem-
ber in kerkgebouw de Schutse aan 
de Merodelaan in Uithoorn.
Zin in een enthousiast interkerkelijk 
koor en wil je een keer komen kij-
ken? We oefenen op maandag van 
20-22 uur in de Schutse.



pagina 18 Nieuwe Meerbode  - 25 augustus 2010

Evenals vorig jaar:
Dit jaar een UBA team 
mee met de “Ride for the 
Roses”
Uithoorn - Bijna iedereen heeft, zelf 
of in zijn of haar naaste omgeving te 
maken gehad of nog te maken met 
kanker. Om fondsen te werven voor 
KWV Kankerbestrijding is op initi-
atief van Lance Armstrong de Ri-
de for the Roses in het leven geroe-
pen. Hierdoor kan KWF Kankerbe-
strijding onderzoek en voorlichting 
financieren als wapens in de strijd 
voor: minder kanker, meer kans op 
genezing en betere kwaliteit van le-
ven voor mensen met kanker en 
hun naasten. Daarnaast is het be-
spreekbaar maken van de gevolgen 
van deze ziekte van groot belang. 
Ook het belichten van de preventie-
mogelijkheden behoort tot de doel-
stellingen van de Ride for the Roses. 
Een gezonde levensstijl met veel be-
weging heeft een preventieve wer-
king tegen kanker.
Op zondag 5 september wordt 13e 

editie van de Ride for the Roses over 
110km gereden in en om Venlo.
Evenals vorig jaar sponsort de UBA 
weer een ploeg van 10 man maar 
dankzij subsponsors is de het team 
tot 14 man uitgebreid.
Nieuw dit jaar is de pre ride die we 
op zaterdag 4 september vanaf het 
UBA kantoor naar Eindhoven over 
+/- 120km rijden, nog mooier was 
geweest om naar Venlo te fietsen 
maar daar was al in een vroeg stadi-
um geen, of alleen te duren accom-
modatie te krijgen. 
De opbrengst van de “Ride for the 
Roses” komt geheel ten goede aan 
het fonds KWF kankerbestrijding.
“Kwaliteit maak je samen” ook kwa-
liteit van leven valt daar onder, we 
nodigen u dan ook graag uit om sa-
men met de sponsoren een mooi 
bedrag voor het fonds KWF kanker-
bestrijding in te zamelen.

Sportief wandelen in
De Kwakel
De Kwakel - Sportief wandelen is 
bedoeld voor mannen en vrouwen 
die wandelen leuk vinden en wat 
aan hun conditie willen doen.
We wandelen op en rond het terrein 
van de KDO sporthal, het Egeltjes-
bos en De Kwakel, waar we oefenin-
gen doen om de spieren sterker te 
maken en de looptechniek en con-
ditie te verbeteren. U loopt in een 
gezellige groep onder leiding van 
een gediplomeerde docent.
Nieuwsgierig geworden?
We gaan woensdag 8 septem-
ber weer van start. We vertrekken 

om 10.15 uur vanaf de ingang van 
de KDO sporthal, Vuurlijn 51 in De 
Kwakel en zijn hier rond 11.15 uur 
terug. Wie zin heeft kan dan een 
kopje koffie drinken in de kantine 
van de KDO hal.
U kunt altijd 1 keer gratis mee-
doen, maar wel graag van te vo-
ren aanmelden bij Lydia de Rijk, 
telefoon 0297-522382 of e-mail:  
info@uwbeweegreden.nl
Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.uwbeweegreden.nl
De cursus is van september 2010  
t/m mei 2011 en kost 108,-.

Reünie zaterdag 4 september
Volleybalvereniging 
SAS’70 viert 40-jarig 
jubileum
Uithoorn - SAS’70 viert feest en 
Uithoorn viert mee. Zoals de naam 
al doet vermoeden bestaat de Uit-
hoornse volleybalvereniging SAS’70 
sinds 1970. Dit jaar bestaat de club 
dus 40 jaar, wat wordt gevierd met 
een reünie op 4 september. Alle le-
den en oud-leden zijn van harte uit-
genodigd. 

Historie
In 1970 zijn de volleybal verenigin-
gen SMASH en VDO samengegaan 
en hebben SAS’70 opgericht. Door 
de jaren zijn veel inwoners van Uit-
hoorn en de omringende gemeen-
ten bij het Uithoornse volleybal be-
trokken geweest.
In de hoogtijdagen van de vereni-
ging waren er ruim 500 leden. Oud-
gedienden zullen zich de tijd nog 
herinneren, volle zalen, veel publiek 
en de mini’s die het spelletje pas net 
hebben ontdekt. Heeft u goede her-
inneringen of een leuke anekdote 
die u wilt delen kom dan naar de re-
unie.

Anno 2010
SAS’70 is nog steeds een gezellige 
vereniging. Met meer dan 200 leden 
van 5 tot 81 jaar en sommigen nog 
van het eerste uur, wordt nog weke-
lijks met veel plezier gespeeld.
Ook met de zomerstop zoekt men 
elkaar op, voor het spel, de be-
weging en het plezier van het 
(beach)volleyballen. Bij de eer-
ste training (17 augustus) is ieder-
een dan ook weer fit voor het nieu-
we seizoen. Dat er naast het plezier 
ook gepresteerd wordt, blijkt wel uit 
de kampioenen. Dit jaar zijn maar 
liefst 3 teams met de kampioensbe-
ker naar huis gegaan.

Feest
Jubileum betekent feest. Op zater-
dag 4 september vanaf 15.00u re-
unie met een onwijs gaaf middag-
programma, een geweldig buffet 
en een avond vol muziek. Wil jij als 
lid of oud-lid meer informatie, stuur 
dan zo snel mogelijk een mailtje 
naar feest@sas70.nl.

Open dagen Raja Yoga
Aalsmeer - Wat hebben we van-
daag de dag écht nodig? “Ik moet 
zonodig ontspannen”, zegt het ene. 
“Ik heb tijd voor mezelf nodig”, zegt 
het andere. “Ik heb rust in mijn 
hoofd nodig”. “En ik wil graag meer 
balans.” “Meer energie graag!”
Raja Yoga Aalsmeer speelt in op 
al die wensen. Fysieke, mentale 
en geestelijke uitdagingen stellen 
mensen in staat de essentie te vin-
den van wat ze echt nodig hebben. 
De ontwikkeling van je hele wezen 
krijgt aandacht.
Tom Verlaan en Ester Hill starten in 
september 2010 hun 10de seizoen 
en opnieuw hebben ze maar één 
doel voor ogen: de wetenschap van 
Raja Yoga op een open, begrijpe-
lijke, warme manier toegankelijk te 
maken. Raja Yoga is actueel, geeft je 
de nodige handvaten jezelf te door-
gronden en zorgt daarbij ook voor 

meer inzicht en plezier in het leven.
Fransiscus zei ooit: “Begin met het 
nodige. Doe daarna het mogelijke. 
En dan ineens doe je zomaar het on-
mogelijke.” Door middel van fysieke 
houdingen, meditatie, energiebe-
heersing en de filosofie daarachter 
doorlopen cursisten dit proces. Zo 
een groei in persoonlijke ontwikke-
ling is heel mooi om te beleven.
Belangstellenden zijn welkom tij-
dens de Open Dagen op zaterdag 
28 augustus en zaterdag 4 septem-
ber langs te komen. Beide docen-
ten zijn op die dagen tussen 10:00 
en 17:00 aanwezig om vragen te be-
antwoorden. De open dagen vin-
den plaats in de ruimte waar ook de 
lessen worden gegeven: Het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 1 (in-
gang achterzijde). Alle relevante in-
formatie is ook terug te vinden op  
www.raja-yoga.nu.

Biljartclub Ons genoegen 
zoekt leden
De Kwakel - Biljart club Ons Ge-
noegen uit De Kwakel, opgericht in 
november 1965, een van de oudste 
biljart verenigingen in De Kwakel, 
heeft ruimte voor een aantal nieu-
we leden. Zij spelen een onderlinge 
competitie libre, het gem ligt tussen 
de 0,50 en 4,50.
De wedstrijden worden gespeeld op 
donderdagavond we beginnen om 
20.00 uur in Het Fort te De Kwakel.
De competitie begint de eerste don-
derdag in september en eindigt eind 

april. Na afloop van de partijen li-
bre, kan er ook onderling drieban-
den gespeeld worden.
Wil je een keer komen kijken hoe het 
er bij hen aan toe gaat? Zij begin-
nen donderdag 9 september 20.00 
uur in Het Fort De Kwakel met hun 
eerste biljart avond van het nieuwe 
seizoen 2010-2011.
Voor nog meer informatie neem ge-
rust contact op met de secretaris 
Andre de jong tel 0297-568056.
Of per mail ag.de.jong@hetnet.nl.

Legmeervogels 
DreamTeam A1 II in 
voorbereiding wisselvallig
Uithoorn - Na 3 weken intensie-
ve trainingsarbeid heeft het nieuwe 
DreamTeam A1 de oefenreeks met 
wisselend resultaat afgesloten.

Er werd redelijk gespeeld tegen se-
niorenteams en ook de wedstrijd te-
gen Roda 23 A1 werd gewonnen.
Echter doordat een aantal spelers 
zeer laat terugkwamen van vakantie 
en er nogal wat blessures zijn, is de 
definitieve formatie nog altijd niet 
gevormd. Toch heeft de technische 
staf (zie foto) onder aanvoering van 
trainer Enrique Zschuschen en lei-
der Hennie van den Akker alle ver-
trouwen in het nieuwe team. In de 
breedte is het team absoluut sterker 
dan vorig jaar, groot voordeel is dat 
er dit jaar veel 2e jaars A junioren 
zijn en er slechts
4 - 5 1ejaars junioren in zullen stro-
men. De situatie bij de A junioren is 
vergeleken met een aantal jaar ge-
leden totaal veranderd. Allereerst 
zijn er veel meer teams, de onderlin-
ge concurrentie is heviger/groter en 
er loopt ontegenzeggelijk veel talent 
in de huidige A1.
Het kampioenschap van afgelopen 
seizoen is natuurlijk geen garantie 
dat ook het komende seizoen heel 

succesvol zal verlopen, mede om-
dat het team is ingedeeld in de al-
tijd lastige Utrechtse (zware) poule. 
Clubs als Elinkwijk,
Spakenburg en Dovo zitten ook in 
deze poule, dus de concurrentie zal 
groot zijn. De trainer van de A1 ziet 
het als een groot pluspunt, dat er 
wekelijks zware tegenstand is, want 
de spelers zullen dit jaar veel leren.
Het maakt de overstap straks naar 
de Senioren 1 of 2 in ieder geval ge-
makkelijker. 

Na de oefenmatches is het KNVB 
Bekertoernooi inmiddels ook alweer 
gestart en afgelopen zaterdag werd 
de wedstrijd tegen het in een hoge-
re divisie spelend Blauw Wit Am-
sterdam slechts nipt verloren.
Wederom kon er geen beroep wor-
den gedaan op een aantal basis-
krachten, waardoor er met 2 - 1 
werd verloren in Amsterdam. Aan-
staande zaterdag wordt de laatste 
bekerwedstrijd tegen Overbos uit 
Hoofddorp gespeeld, om 14.00 uur 
op Sportpark De Randhoorn in Uit-
hoorn. Na deze bekerwedstrijd zal 
worden bepaald welke 15 spelers de 
competitie zullen ingaan voor de za-
terdag A1 van Legmeervogels.

Tien cm slanker binnen 
slechts vier weken
Uithoorn - Maar liefst 146 deelne-
mers kwamen af op het eerste Slim 
Belly onderzoek bij Amstelhof He-
alth Club.
Een overweldigende hoeveelheid 
mensen die langzaam is uitgegroeid 
tot zo’n 244 Slim Belly’ers. Sommi-
gen voor 4 weken, anderen Slim 
Belly’en nog steeds om het behaal-
de resultaat te behouden of verder 
te verbeteren.

De resultaten zijn namelijk zeer 
overtuigend: Gemiddeld verloren 
de deelnemers 10 cm in vier weken. 
Het beste resultaat was zelfs een 
21,5 cm slankere taille!

Ook goed om te vermelden is dat 
er niet alleen centimeters verloren 
werden. Ook het gewicht werd aan-
gepakt. Gemiddeld werd er 3,2 kilo 
kwijtgeraakt.

Nieuw onderzoek
Vanaf 1 september start een nieuw 
onderzoek van 4 weken. Daarin 
kunnen weer 100 deelnemers aan 
de slag om centimeters en kilo’s te 
verliezen.

Beperkt aantal deelnemers
Tijdens het onderzoek van 4 we-
ken sport u als deelnemer weke-
lijks 3 keer 30 tot 40 minuten met de 
Slim Belly op een cardiotoestel zo-
als een fiets, loopband of crosstrai-
ner. De gordel draagt u op uw blo-
te huid. Uw kleding gaat er weer 
overheen. Natuurlijk krijgt u voor-
al een uitgebreide intake met uitleg 
van het gebruik van de Slim Belly en 
de toestellen. De onderzoeksbijdra-
ge is 19,90 per week en het aantal 
deelnemers is beperkt. Wie op korte 
termijn zijn figuur in vorm wil bren-
gen, kan dus niet te lang wachten. 
De uiterste aanmelddatum is 1 sep-
tember.

Meedoen?
Meld je aan per e-mail: 
slimbelly@amstelhof.com
Zet in deze email uw naam, tele-
foonnummer en gewenst tijdstip 
voor contact. Na 1 september ne-
men wij, op volgorde van inschrij-
ving, contact op.
Amstelhof Health Club
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn

Bridge bij BVU:
2 halen is 1 betalen
Uithoorn - Nog even en dan is het 
zo ver, dan opent de Bridgevereni-
ging “Uithoorn” (BVU) haar deuren 
weer voor het nieuwe seizoen. Op dit 
moment wordt nog de laatste hand 
gelegd aan de voorbereidingen voor 
de Algemene Ledenvergadering, die 
traditiegetrouw gehouden wordt op 
de laatste maandag van augustus 
en waarna het (bridge)seizoen echt 
kan beginnen.

De bridge competitie bij BVU biedt 
voor elk wat wils: voor de beginnen-
de bridgers en thuisbridgers een ei-
gen lijn waarbij het plezier van het 
vaardig worden voorop staat, des-
gewenst met minder spellen in een 
half uur; voor de gevorderde spe-
ler lijnen waar er volop genoten kan 
worden van een mooi gemaakt con-
tract. Per avond worden er 24 spel-
len gespeeld verdeeld over 6 rondes 
van 4 spellen. Niet onbelangrijk, de 
zevende ronde is de bar waar nog 
even gezellig nagekaart kan worden 
en waar de mooiste contracten nog 
eens uitgebreid de revue passeren. 

Geboden of niet, gemaakt of niet, ie-
dereen kan er over mee praten en 
doet dat ook graag.
BVU start op 6 september het nieu-
we seizoen dat tot en met mei door-
loopt. Komend seizoen heeft BVU 
een leuke actie om het extra aan-
trekkelijk te maken lid te worden: 
er wordt voor het 1e jaar contributie 
een lidmaatschap afgegeven voor 2 
jaar (het 2e jaar is dus gratis) of: 2 
halen = 1 betalen! 
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur, in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt 
met BridgeMate is de uitslag be-
kend wanneer het laatste spel is in-
gevoerd. Gedurende de maand sep-
tember kunt u vrijblijvend een paar 
keer mee spelen.
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.

AH Jos van den Berg
OJT Tennistoernooi weer 
een succes
Uithoorn - Het AH Jos van den 
Berg Open Jeugd Tennistoernooi op 
Qui Vive is afgelopen zaterdag af-
gesloten met prachtige finalepartij-
en. Meer dan 140 kinderen tussen 
de 8 en 18 jaar uit de verre omge-
ving hebben afgelopen week op de 
banen van Qui Vive in 17 categorie-
en gestreden. De grootste dreiging 
voor het toernooi, regen, heeft zich 
voorbeeldig gedragen. Hoewel er de 
eerste twee dagen een aantal buien 
waren hebben de spelers de drup-
pels getrotseerd en hoefde de orga-
nisatie niet uit te wijken naar de hal. 
De finaledag was zelfs erg warm. 
Hierdoor kwam het goed uit dat Ga-
torade aanwezig was om het vocht 
van de spelers op peil te houden. 
Dankzij de vele vrijwilligers lagen de 
banen er telkens prima bij. Ook de 
kijkers werden door deze mensen 
niet vergeten regelmatig werden zij 
voorzien van koffie, thee, een koek 

of een toastje. Hoe ouder de spelers, 
hoe harder er geslagen wordt. Maar 
bij Qui Vive waren het vooral de kin-
deren tussen 8 en 10 die de oh’s en 
de ah’s van het publiek opriepen. 
Wat waren deze partijen van een 
hoog niveau. Geen kind gaf in deze 
categorie een punt cadeau, de wed-
strijden waren soms zelfs zo span-
nend dat de wedstrijdleiding een 
scheidsrechter op de stoel plaatste 
zodat de kinderen zich volledig op 
het spelen konden toeleggen.

Tenslotte was er zaterdagmiddag 
dan de prijsuitreiking. Veel moeders 
liepen glimlachend het park af met 
een prachtige Zijdelfleur boeket. De 
bekers hielden de kinderen zelf, zij 
verlieten het park trots en met een 
glimmende beker in de hand.
Al met al was de 23e versie van het 
AH Jos van den Berg OJT Tennis dit 
toernooi weer een groot succes.

Nieuw seizoen meiden-
voetbal start bij KDO
De Kwakel - Na een lange, mooie 
welverdiende zomerstop zijn afgelo-
pen maandag de meiden van KDO 
begonnen aan hun derde seizoen. 
Met gebruinde gezichte maar vol 
enthousiasme stond het trainings-
veld goed gevuld en hadden de 
meiden er weer heel veel zin in. Zo-
wel de meiden zelf als de begelei-
ding zijn weer klaar voor een nieuw, 
leuk, spetterend & sportief seizoen. 
Het fantastisch geslaagde vorig sei-
zoen met daarin onder andere; de 
start van 3 teams, de grote ontwik-
keling van de speelsters, vele leuke 
activiteiten om de voetbal heen, het 
kampioenschap van de MD1 en hét 
geweldige afsluitende KDO-mei-
den-voetbalkamp zullen getracht 
worden te evenaren. Net als vorig 

jaar is ook dit seizoen de groep wéér 
gegroeid, naar een ledental van ze-
venendertig welke naar verwachting 
nog verder zal stijgen. Vanaf deze 
week zijn de trainingen dus weer in 
volle gang, waarna half september 
de competities voor de meiden be-
ginnen. Vind jij voetbal gaaf en lijkt 
het jou ook leuk bij KDO te gaan 
voetballen, dan ben je van harte 
welkom om te komen proef trainen 
of gewoon even te kijken hoe het is. 
Eventuele vragen kun je sturen naar  
KDOmeidenvoetbal@live.nl of con-
tact opnemen met Patrick Brand 
(0297 533 024), secretaris/coördina-
tor KDO meidenvoetbal.
De vrouwelijke toppers van KDO 
trainen op maandag en woensdag 
van 19.00-20.00 uur.



Aalsmeer - Mijdrecht - Wellicht 
heeft u het vorig jaar op televisie 
voorbij zien komen: het Nederlands 
Kampioenschap FootGolf met vele 
bekende voetballers. Mede dankzij 
de Mijdrechtenaar Rens Elbertsen 
is het nu voor iedereen mogelijk om 
in dezelfde ambiance deze nieuwe 
sport eens te proberen. 
Sinds het Nederlands Kampioen-
schap dat in 2009 in Nijmegen werd 
gehouden is FootGolf een officiële 
sport, met een landelijke bond. Deze 
Nederlandse FootGolf Bond organi-
seert op diverse plaatsen clinics, 
bedrijfsevenementen en toernooien. 
Allereerst kon deze sport door geïn-
teresseerden alleen beoefend wor-
den, bij een boer in een weiland of 
bij enkele Pitch en Putt-vestigingen, 
maar tegenwoordig kan dit ook op 
een echte golfbaan. Volgens Rens 
Elbertsen is hierdoor de uidaging 
veel groter: “Met enkele golfbanen 
hebben we afspraken kunnen ma-
ken om deze sport te introduceren. 
Met de bunkers, heuvels, waterpar-
tijen en lengtes tot 350 meter is het 
lopen van de negen holes een echte 
uitdaging voor iedereen.” 
Komende weken worden op golf-
baan De Hoge Dijk in Amsterdam 
Zuidoost FootGolfdagen georgani-

seerd. Op deze dagen kan ieder-
een komen spelen. “Daarmee willen 
we iedereen de kans geven om deze 
sport te ervaren. We kunnen belo-
ven dat deze dag voor iedereen een 
uitdagende en speciale ervaring zal 
zijn.”
De FootGolfdagen worden gehou-
den op zaterdag 11 september, zon-
dag 26 september en zaterdag 16 
oktober tussen 14.30 en 16.30 uur. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.nfgb.nl.Ook kunt contact 
opnemen door een mail te sturen 
naar rens@nfgb.nl. 

Uithoorn - De BMX baan aan de 
Europarei 3 is dan geopend voor al-
le inwoners van uithoorn en omge-
ving. Spektakel voor sponsoren, le-
den, familie en belangstellenden. 
Men maakt kennis met de BMX 
sport en de prachtig vernieuwde en 
spectaculaire crossbaan. 
13.00 – 15.00 uur Onder begeleiding 
van trainers en baancommissaris-
sen rijden BMX leden promotiewed-
strijden over het onlangs vernieuw-
de parcours met steile kombochten 
en spectaculaire hindernissen. Deze 
worden genomen met adembene-
mende sprongen. Jonge rijders van-
af 6 jaar maar ook oudere en erva-
ren rijders laten zien dat fietscross 
oftewel BMX een prachtige spec-
taculaire sport is met bloedstollen-
de races en volop actie. 10.00 uur – 
12.00 uur. Bij het tijdrijden draait het 
niet om de snelheid maar veel meer 
om discipline en ritme. De kunst is 
om een zo klein mogelijk tijdsver-
schil tussen de verschillende ronden 
te hebben. Degene met het klein-
ste verschil ontvangt een wisselbe-
ker. Tijdens een gezellig bingospel 
wordt aan de winnaar de wisselbe-
ker uitgereikt.

pagina 20 Nieuwe Meerbode  - 25 augustus 2010

Van 14 tot en met 17 september
Avondfiets4daagse bij 
UWTC
Uithoorn - De avondfiets4daagse, 
in 1979 voor het eerst georgani-
seerd, was jarenlang een succes-
nummer van de Uithoornse Wieler 
Trainings Club. Na jaren van afwe-
zigheid wordt nu speciaal voor het 
jubileumjaar het evenement op-
nieuw georganiseerd. Na de zo-
mervakantie kunnen alle inwoners 
van Uithoorn en omgeving een paar 
avonden genietend fietsen voordat 
de herfst invalt

De routes
Er zijn 8 prachtig gevarieerde routes 
uitgezet langs waterrijke gebieden 
en over verkeersluwe wegen. Dwars 
door het Groene Hart leiden de pij-
len veilig naar plaatsen als Waver-
veen, Botshol, De Hoef en de lan-
gere afstanden gaan naar Nieuwer 
ter Aa, Leimuiden en de Haarlem-
mermeer.

Alle afstanden zijn volledig beweg-
wijzerd en dus eenvoudig te volgen. 
Ook krijgen de deelnemers een dui-
delijke routebeschrijving mee zodat 
ruim voor het donker het eindpunt 
wordt bereikt. Men kan kiezen uit 
routes van 25 of 50 km waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden om per 
dag te wisselen van afstand. 

Inschrijven
Deelname kan individueel maar er 
kan ook in groepen worden gestart 
waarbij voor bedrijven de mogelijk-
heid is in hun eigen promotiekle-
ding te rijden. Door voorinschrijving 
via www.uwtc75.nl is men verzekerd 
van deelname maar inschrijving is 
ook mogelijk bij de start.
Het kopen van dagkaarten voor de-
genen die wat krapper in hun tijd 

zitten is mogelijk en ook staat het 
de bedrijventeams vrij om de kaar-
ten onderling over te dragen.

Starttijden
25 km 17.00–18. uur
bij UWTC, Europarei 3 te Uithoorn
50 km 17.00–17.30 uur

Finishtijd
Uiterlijk 20.oo uur bij UWTC, Euro-
parei 3 te Uithoorn

Inschrijfgelden
10,00 per persoon
25,00 per gezin
(kinderen tot 13 jaar)
5,00 p/p (dagkaart)
50,00 per bedrijventeam

Verzorging onderweg
Tijdens de routes zijn een verzor-
gingsposten opgenomen om de 
stempelkaart te laten stempelen en 
een moment van rust te nemen. El-
ke deelnemer ontvangt dan fruit en 
frisdrank. Voor degenen die met 
pech komen te staan is via een mo-
biel nummer een oproep te doen 
voor hulp. In het clubgebouw is ge-
legenheid tot het nemen van con-
sumpties en snacks en kan er ruim 
gebruik worden gemaakt van de 
kleed- en sanitaire ruimtes.

Feestelijke intocht
Op vrijdagavond worden de deelne-
mers muzikaal onthaald in het club-
gebouw. Bij inlevering van 4 volledig 
afgestempelde kaarten maakt men 
kans op een prijs. Onder meer wor-
den unieke fietswegenwachtbon-
nen verloot. Elke deelnemer ont-
vangt een speciaal voor dit jubileum 
ontworpen medaille.

11 september
Open dag bij de Uithoornse 
Wieler Trainings Club

IJsclub “Hou Streek” 
organiseert een 
fietspuzzeltocht
De Hoef - Op zondag 29 augus-
tus a.s. organiseert de IJsclub “Hou 
Streek” uit De Hoef weer de jaar-
lijkse gezellige fietspuzzeltocht voor 
jong en oud.
Voor de beste puzzelaars onder u 
zijn er leuke prijzen te winnen.
Wij hopen dat het die dag mooi weer 
zal zijn en dat velen van u na de va-
kantie uitgerust en vrolijk met deze 

tocht mee zullen rijden. De tocht zal 
ongeveer 35 km lang zijn.
U kunt starten vanaf de HSV kantine 
vanaf 11 uur tot 13.30 uur.

Om mee te dingen naar de mooie 
prijzen dient u uiterlijk 17.00 uur 
terug te zijn in de kantine. De in-
schrijfkosten zijn: jeugd tot 16 jaar 
2,00 en ouder 3,00

Kim Hittinger revancheert 
zich met brons op NK op 
600 meter
Regio - Bij de Nationale C-spelen, 
die op 21 en 22 augustus in Amster-
dam werden gehouden, heeft Kim 
Hittinger van AKU en het Steenbok 
RunningTeam beslag weten te leg-
gen op een prachtige bronzen plak 
op de 600 meter in een dik persoon-
lijk record van 1.39,57. Een knappe 
prestatie van de 15-jarige Uithoorn-
se, mede omdat de dag ervoor het 
op de 1000 meter 50 meter voor de 
streep mis ging. Kim viel uit met ‘ver-
zuurde’ benen en krampverschijn-
selen. Een flinke deceptie aangezien 
ze ook op deze afstand op koers lag 
voor een medaille. Des te knapper is 
de prestatie van de dag erna waar 
ze de ervaringen van de dag ervoor 
achter zich had gelaten en er weer 
gewoon voor ging. 
Sjoerd Heemskerk kwam ook uit op 
de C-spelen voor AKU maar dan op 
de 1500 meter. Sjoerd had wat pech 
met de tegenstand in zijn serie en 
moest veel werk alleen opknappen 
terwijl er behoorlijk veel wind stond. 
Sjoerd is echter goed in vorm en wist 
desondanks zijn persoonlijke record 
tot op 1 seconde te benaderen. Hij 
realiseerde een tijd van 5.10,44 se-
conden. Jip Mukanay kende helaas 

een heel treurig wedstrijdverloop bij 
het verspringen. Bij de kwalificaties 
sprong ze helaas 3 keer ongeldig 
waardoor ze niet meer verder mocht 
springen.
Andere opmerkelijke uitslagen wa-
ren in de week voorafgaand aan dit 
weekend ook te noteren voor Wou-
ter Heinrich en Anouk Claessens 
van het AKU/Steenbok RunningTe-
am. Wouter wist, gehaast door team-
genoot Marcel, op de 1500 meter in 
Wageningen zijn persoonlijke record 
nogmaals aan te scherpen tot een 
tijd van 4.02,49. Met deze tijd staat 
hij nu 3e op de nationale ranglijst 
bij de jongens t/m 16 jaar. Thom de 
Wild liep op de 800 meter zijn bes-
te seizoenstijd van 2.01,53 en Maai-
ke Koopstra haar beste 800 meter in 
2 jaar en kwam tot een prachtige tijd 
van 2.21,75. 
Anouk Claessens tenslotte is in 
voorbereiding op het NK 10 kilo-
meter in Tilburg op 5 september en 
liep in voorbereiding daarop een 5 
en een 10 km. De 5km raffelde ze af 
in 18.42,67 en op de 10km in Baam-
brugge kwam ze in extreem warme 
omstandigheden in 38.42 als twee-
de over de eindstreep.

Postduiven
Henk Snoek en Hennie 
Pothuizen winnen
Regio - Zaterdag stonden twee 
vluchten op het programma, de eer-
ste Navlucht, het afsluitende ge-
deelte van het vliegseizoen van-
uit het Belgische Meer, en een jon-
ge duiven vlucht vanuit het Fran-
se Peronne. Vrijdagavond werden 
405 duiven ingekorfd voor de vlucht 
vanuit Meer, gemiddelde afstand 
82 km, en donderdagavond ware al 
557 jonge duiven ingekorfd voor de 
vlucht vanuit Peronne met een ge-
middelde afstand van 288 km.
Er stond een harde zuidwesten wind, 
en dat was zeker niet gunstig voor 
de liefhebbers van Rond de Amstel, 
want dat betekend dat de duiven 
naar het oosten gedreven worden 
en tegen de wind in terug moeten 
vliegen. Dit betekende dat er geen 
enkele liefhebber van onze vereni-
ging bij de eerste 100 duiven van 
het rayon stond, en dat was dit jaar 
nog niet gebeurd. In Meer werden 
de duiven om 08.15 uur gelost, en in 
Peronne om 08.00 uur. Henk Snoek 
uit De Kwakel wist op de vlucht van-
uit Meer als eerste een duif te klok-
ken, om 09.08.06 uur landde de-
ze op het hok en dat betekende 
de eerste plaats. Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen werd 2e en Gin-
kel & Berg uit De Kwakel 3e. Verwe-
ij-Castricum werd 1e in de B-Groep. 
De snelheid van de eerste duif was 

1554,129 meter per minuut, ruim 93 
Km per uur. Hennie Pothuizen klok-
te om 10.50.43 uur de eerste duif 
op de vlucht vanuit Peronne, zijn 
duif maakte 1698,886 meter per mi-
nuut, bijna 102 Km per uur. Ook de 
tweede duif was van Hennie, Bos-
se & Zn uit Uithoorn werd 3e, Ton 
Duivenvoorde uit De Hoef 4e. L. v.d. 
Sluis uit Uithoorn werd eerste in de 
B-Groep. Hiermee werd Hennie in 
de Afdeling Noord Holland 25e en 
61e, een mooie prestatie met deze 
harde wind. In rayon F werd hij 7e 
en 13e, Bosse & Zn 59e, Ton 67e en 
Wim Wijfje uit De Kwakel 92e. Ge-
zien de weersinvloed toch nog re-
delijke prestaties voor de leden van 
Rond de Amstel.

De uitslagen waren als volgt:
Meer 405 duiven 18 deelnemers
H.P. Snoek
C. Pothuizen
Ginkel & Berg
W. Wijfje
Verweij-Castricum

Peronne 557 duiven 
en 19 deelnemers
C. Pothuizen
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
Th. Kuijlenburg
W. Wijfje

Van Rijn Racing strand in 
B-finale
Mijdrecht - De laatste wedstrijd 
voor het NK Rallyracing op Neder-
landse bodem, was verspreid over 
twee wedstrijd dagen. Op de za-
terdag reed Dennis van Rijn in de 
SEAT Cordoba een goede zesde tijd 
op de klokken. Net achter de top 5. 
De zondag erna volgden de tweede 
en derde manche, aansluitend met 
de finales. Er werd net naast een di-
recte plaatsing gegrepen voor de A-
finale. 
Vanaf de pole position in de B-fina-
le, mocht Van Rijn zich proberen te 
plaatsen voor de eindstrijd. Echter 
strandde deze race enkele meters 
na de start door een crash. 

Nadat op zaterdag 21 augustus op 
het Eurocircuit begonnen werd met 
de vrije trainingen, volgde in de mid-
dag de start van de eerste manche. 
De start van Dennis was weer goed 
te noemen, enkel was Marcel Snoe-
yers nog een maatje te groot in deze 
heat. Met een tweede positie in de-
ze heat werd er door Van Rijn een 
goede zesde tijd op de klokken ge-
reden. Net na de top 5 van in het 
Nederlands Kampioenschap, kon 
men tevreden terug kijken op de-
ze dag. 

Zondag zouden de tweede en der-
de manche verreden gaan worden, 
met aansluitend de finale races op 
het Eurocircuit. De baan was weer 
in orde gebracht door de organisa-
toren en dat was te merken aan de 
tijden. De Cordoba hield zich goed 
en Dennis verscherpte zijn persoon-
lijk record op deze baan. Een tijd 
van 3 minuten werd er gerealiseerd, 
echter werd hiermee een 8e tijd be-
haald. 

De derde manche verliep niet ge-
heel vlekkeloos. In de eerste bocht 
werd er al geduwd en getrok-
ken. Twee bochten later was het 
de Belg Chalmet die in de achter-
bumper reed van de Cordoba, ge-
lukkig wist Dennis zijn positie te be-
houden. Een ronde later probeerde 
Veltman het op een zelfde manier, te 
vergeefs, om Van Rijn te passeren. 
Kostbare secondes gingen verloren 
en een achtste plaats in het klasse-
ment was net niet voldoende voor 
de A-finale. 

Dennis mocht de B-finale starten 
vanaf de pole position. Mede om-
dat er de gehele dag niet van de-
ze positie gebruik wordt gemaakt, 
was er iets minder grip bij het weg-
komen vanaf de startlijn. Vlak voor 
de chicane wist Van Rijn de achter-
stand goed te maken. Toen kwam 
het startveld met elkaar in de knoop 
en de Cordoba werd hard rond ge-
duwd. Het ging te snel om te kun-
nen corrigeren en met veel scha-
de aan de wagen, moest de hand-
doek in de ring worden gegooid. 
De herstart van deze finale kon niet 
meer worden deelgenomen, er zou 
te weinig tijd zijn om de wagen tij-
dig te herstellen. Dat zal het team de 
komende weken in Mijdrecht gaan 
doen. 

Met slechts 3 punten, eindigde Van 
Rijn Racing hun seizoen in Neder-
land. In België op het circuit van 
Maasmechelen krijgt het team nog 
een kans om een plaats in de top 
tien te bemachtigen. Deze worden 
op 26 september en 10 oktober ver-
reden. Dan is het rallyrace seizoen 
2010 echt ten einde.

Veenlopers liepen in 
Abcoude
Regio - Afgelopen vrijdag 20 au-
gustuswas de Dorpsloop in Baam-
brugge. Ook weer een aardig regi-
ment Veenlopers aan de start. Hier 
zijn de afstanden 4 en 10 km. Het 
is flink warm vandaag, de tempe-
ratuur ligt nog rond de 24-25 gra-
den. Verder is het zonnig met een 
matig windje, waarbij je op sommi-
ge punten op het parcours wat ver-
koeling krijgt. Baambrugge is niet zo 
heel groot de loop bestaat uit een 
soort klaver 3, waarbij in elke lus 
een keerpunt zit. Op de 4 km is het 
good old Chris Woerden die de af-
stand aflegt in 27.07 min. Een bijzon-
der sterk deelnemers veld is er de-
ze avond op de 10 Km. De overall 
winnaar is Herman Leeman in 33.45 
Hij loopt in de categorie vetera-
nen 40, Michael Woerden die over-
all 3e wordt in 34.43 wordt wel 1e 

in de catergorie Senioren. Ook Wil-
lem van Leeuwen levert een prima 
prestatie in 37.56 , daarna volgen 
Frans Woerden in 39.11, Johan Baas 
die steeds sterker door de marathon 
training finisht in 40.08, ook Jeroen 
Looman en Henny Kooijman maken 
goede progressie Jeroen komt bin-
nen in 41.50, Henny in 42.06, direct 
daarna gevolgd door Ivo Bruns in 
42.07 en Theo Noij in 42.12. Ook de-
ze keer geven Frans Bosman en Bert 
van Diemen elkaar weinig toe; 45.43 
om 45.44 . Zij hebben een kleine 
voorsprong op Jos Bunschoten die 
eindigt in 46.17. Ook Herman van ´t 
Schip en Leo van Diemen geven el-
kaar niets toe; beide 47.36. Dan vol-
gen nog Rob van Zijtveld in 50.50 en 
Jos Snel in 52.48 Jos leverde weer 
een van zijn befaamde haaswerklo-
pen voor een dame van AKU.

Mijdrechtenaar zet 
FootGolf op de kaart

Argon in slotfase langs
FC Lienden
Mijdrecht - Argon heeft haar eer-
ste wedstrijd in de Topklasse zon-
dag met winst weten af te sluiten. 
Op bezoek kwam FC Lienden uit 
de gelijknamige plaats in de Betu-
we. Argon begon fel aan de wed-
strijd en dit resulteerde in de 1e mi-
nuut gelijk al in een 1-0 voorsprong. 
Aanwinst Brayton Biekman soleerde 
vanaf de middenlijn richting de goal 
van FC Lienden, de voorzet die hij 
gaf werd vervolgens door Jaap Da-
vids in eigen doel gewerkt. 
De eerste helft domineerde Argon 
de wedstrijd met bij vlagen goed 
voetbal.
Daar waar vorig seizoen nog wel 
eens snel de lange bal werd gehan-
teerd om de snelle spitsen in stelling 
te brengen, was er vandaag sprake 
van redelijk goed verzorgd combi-
natievoetbal. In de 14e minuut werd 
Argon een loepzuivere penalty ont-
houden toen Joshua Patrick werd 
getorpedeerd, de scheidsrechter liet 
tot verbazing van het in grote geta-
le opgekomen publiek echter door-
spelen. 
Argon liet zich hierdoor echter niet 
van de wijs brengen en bleef gre-
tig opzoek naar uitbreiding van de 
voorsprong. Een afstandsschot van 
Thabiso van Zeijl belandde op de lat 
en een vrije trap van Patrick Lokken 
viel naast het doel van de FC Lien-
den. In de tweede helft was het we-
derom Brayton Biekman die van zich 
liet spreken. 
Hij gaf een goede pass op Thabiso 
van Zeijl die na een sterke individu-
ele actie hard de 2-0 binnen schoot. 
Argon zat in een zetel maar van het 
rustig uitspelen van de wedstrijd 
was geen sprake aangezien Gerrit 
Jan Bartels FC Lienden direct op 2-
1 bracht. 

FC Lienden coach Hans Kraay juni-
or besloot om Jeroen van Kerkhof in 
te brengen, deze lange spits zorgde 
ervoor dat FC Lienden wat opportu-
nistische ging spelen. Patrick Lok-
ken schoot voor Argon net als John 
van Loenhout voor FC Lienden nog 
een bal op de paal, waardoor er voor 
beide doelen veel activiteit was. 
Uiteindelijk maakte Jeroen van 
Kerkhof in de 71e minuut de 2-2. Zo 
gaf Argon een zeker lijkende voor-
sprong uit handen en begon FC 
Lienden steeds beter te voetballen. 
Toen volgde een tumultueuze slot-
fase waarin beide ploegen kansen 
kregen. 

Naast
 Patrick Lokken schoot in de 82e mi-
nuut vrij voor doelman Armand van 
den Top hard naast de goal. FC Lien-
den kreeg nog een grote kans uit 
een corner, Solomon Caulley kopte 
net naast het doel van Argon. 
Het was Jasper de Haer die er voor 
zorgde dat Argon diep in blessu-
retijd alsnog de volle winst pakte. 
Joshua Patrick zette de bal voor de 
goal. Brayton Biekman kopte de bal 
knap in, de doelman van FC Lienden 
pareerde met enig fortuin deze bal. 
Jasper de Haer was als eerste bij de 
bal om deze in de rebound vlak voor 
de doellijn het doel in te wippen. Zo 
bezorgde hij Argon alsnog de over-
winning die op basis van de eerste 
helft zeker terecht was. 
Brayton Biekman en de sterk spe-
lende Kevin van Essen hebben la-
ten zien dat ze zeker een aanwinst 
zijn. Het vertoonde spel was bij vla-
gen van hoog niveau. Iedereen die 
Argon een warm hart toe draagt is 
terecht benieuwd waar dit avontuur 
Topklasse gaat eindigen.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Wilnis - “Ik ben David van den Berg, ik ben 13 jaar en 
ik woon in Wilnis.

De reden dat ik deze mail schrijf is dat ik een bijzonde-
re vis heb gevangen. Ik heb deze Schub karper gevan-
gen van 33 pond (16,5 kilo).
Deze karper is ook meteen mijn persoonlijk record ge-
worden. Ik heb hem gevangen op 6 augustus rond 4 

uur ‘s ochtends op de Vinkeveense plassen. Dit for-
maat karpers worden niet zo snel gevangen.

Nadat ik deze karper heb gewogen en er een foto was 
gemaakt heb ik deze karper weer veilig ter water gela-
ten in de hoop hem later nog eens te vangen.

David van den Berg

Dat is nog eens een kaper!

Heet dat recreatie 
zwemmen??

Tot mijn zeer grote verbazing blijkt het voor de 
jeugd nu niet meer mogelijk op woensdagmiddag 
vrij te zwemmen in uw zwembad? Iedereen heeft 
altijd de mond vol van dat de jongeren meer aan 
sport moeten doen.
Mijn zoon en vele van zijn klasgenoten vonden het 
altijd fijn om (naast hun andere sporten als voet-
bal, turnen etc.) op woensdagmiddag met een 

aantal lekker te gaan zwemmen voor een paar 
uurtjes. En aan zijn verhalen te horen waren zij ze-
ker niet de enigen.
En nu zou dat zo maar opeens niet meer kunnen?
Dat vind ik nogal een vreemde zaak en hoop dat 
daar toch nog snel verandering in kan komen?

L. Hendriks

Waarom is zwembad in 
Mijdrecht dubbelzo duur 

dan andere baden
Yolande Bakker uit Mijdrecht heeft de afgelopen 
tijd wat mailcontacten onderhouden met de ge-
meente en met het zwembad in Mijdrecht, met 
name over de enorm hoge prijzen die men in het 
nieuwe Optisport zwembad in Mijdrecht durft te 
vragen. De projectleidster van de gemeente, gaf 
wel er erg makkelijk antwoord op deze vraag. Zij 
stelde: “Inzake de tarieven hanteerden Blijdrecht 
en het Veenbad verschillende tarieven. Afhanke-
lijk waar u heeft gezwommen zal het tarief dat u 
gewend was duurder of goedkoper zijn., aldus de 
projectleidster van de gemeente De Ronde Venen 
(de gemeente die nog steeds beweerd eigenaar 
van het bad te zijn, maar er blijkbaar weinig over 
te vertellen heeft).
Yolande Bakker gaf op dit antwoord de volgende 
antwoorden terug:

Andere baden
“Op uw antwoord van de prijsstijging kan ik het 
toch niet laten om daar op terug te komen.
U geeft aan dat afhankelijk van welk zwembad er 
voor heen gezwommen werd het duurder of goed-
koper zou worden. Dit is toch echt niet correct, zo-
als u ook al in mijn vorige mail kon lezen. Ik zal 
proberen om het nog duidelijker weer te geven.

Zwemmen in Blijdrecht kostte 2.60 per keer of 26 
euro voor 11 keer

Zwemmen in Vinkeveen kostte 4.90 per keer of 
43.80 voor 10 keer

Even voor de duidelijkheid
Zwemmen in Kikkerfort Breukelen 4.85 per keer of 
48.20 voor 11 keer
Zwemmen in Amstelveen 4.40 per keer of 43.10 
voor 12 keer
Zwemmen in Woerden (een optisportbad) 4.90 per 
keer of 49 euro voor 12 keer
Zwemmen in Uithoorn 5.50 per keer of 49.50 voor 
10 keer
zwemmen in Abcoude 4.60 per keer of 46 euro 
voor 12 keer.

Uw prijzen voor Mijdrecht van 8.30 per keer en 
83 euro voor 12 keer, zijn gewoon hoger dan in 
Blijdrecht en hoger dan in Vinkeveen. Ook zijn ze 
ruim hoger dan alle andere zwembaden enigzins 
in de buurt en last but not least zijn ze bijna 2 keer 
zo hoog als een ander Optisportzwembad een ge-
meente verderop.

Ik neem aan dat u naar uw prijsstelling gaat kij-
ken, anders zie ik en vele anderen zich genood-
zaakt om toch bij zwembaden in de ons omringen-
de gemeenten te gaan zwemmen.

Yolande Bakker

Bibliotheek Mijdrecht 
wordt verbouwd
Mijdrecht - De vestiging Mijdrecht 
van de Regionale Bibliotheek Ang-
stel, Vecht en Venen wordt ver-
bouwd. De vestiging zal daarom 
tussen 28 augustus en 20 septem-
ber gesloten zijn. In die tijd kunt u 
geen materialen lenen in Mijdrecht. 
De andere vestigingen van Biblio-
theek AVV zijn natuurlijk wel open 
en daar kunt u terecht voor het le-
nen van uw boeken, dvd’s of tijd-
schriften, voor het terugbrengen van 
uw materialen en natuurlijk voor het 
lezen van een krantje. U vindt on-
ze andere vestigingen in Vinkeveen, 

Wilnis, Abcoude, Loenen, Breuke-
len, Kockengen en Maarssen en 
Maarssenbroek. Kijk voor adressen 
en openingstijden op onze website:  
www.bibliotheekavv.nl.

Langer lenen
Tot aan de sluiting op 28 augustus 
krijgt u alle materialen mee voor 6 
weken. En om niet zonder boeken 
te zitten, mag u in die periode ook 
meer materialen meenemen, totaal 
20 stuks. Wilt u de materialen nog 
langer lenen, dan kunt u altijd ver-
lengen via de website.

Teleurgesteld in het 
nieuwe zwembad

Ik als mijdrechtenaar en andere inwoners uit 
mijdrecht zijn erg teleurgesteld in het nieuwe 
veenweide bad. Dit zou echt veelbelovend zijn!
Maar in werkelijkheid kan je er bijna niets!

Citaat van gemeente pagina!! 2008

In de gemeente De Ronde Venen bestaat al ja-
ren de wens om een nieuw zwembad te bouwen. 
Een modern en centraal gelegen zwembad dat ge-
schikt is voor een breed publiek, van zwemsporters 
tot recreatieve zwemmers. Momenteel bestaan er 
in de gemeente twee zwembaden: Blijdrecht in 
Mijdrecht en het Veenbad in Vinkeveen. Aange-
zien deze zwembaden in de jaren 70 gebouwd zijn, 
zijn de zwembaden verouderd en voorzien niet 
meer in alle behoeften. !!?

Het was zelfs nog beter lijkt wel!

Citaat de groene venen
Er wordt nu een nieuw zwembadcomplex gebouwd 
mét aanvullende voorzieningen op het gebied van 
sport en ontspanning. Het zwembad komt aan de 
Veenweg in Mijdrecht, in het te ontwikkelen Ma-
rickenland. Deze locatie is niet alleen geschikt 
vanwege de centrale ligging, maar sluit tevens aan 
bij de recreatieve ambities van de gemeente en de 
ontwikkelingen in Marickenland.

Ik wil graag even mijn ontevredenheid 
uiten over het zwembad!
 
Ik ging laatst zwemmen met mijn zoontje. Er lagen 
kleine balletjes en ik ging rustig overgooien met 
mijn zoontje, werd ik er opgewezen dat dat niet 
mocht! Je mag dus alleen in het doelgroep bad 
ballen! Maar dat bad was dicht vanwege perso-
neel tekort! En er was bijna niemand die ik stoor-
de! Laat die kinderen dan spelen in het grote bad!
 

Ik vond het erg tegenvallen dat wij niets moch-
ten, dus na een uurtje waren we het al zat, en dat 
voor dat geld! Nu dacht ik laten we woensdagmid-
dag gaan zwemmen, leuk!! Maar nee, geen recre-
atie zwemmen!?! Wat is dit nou weer. Waar is dit 
zwembad voor? Om geld aan zwemles en andere 
doelgroepen te verdienen? Het is juist zo belang-
rijk dat de kinderen lekker even kunnen vrij zwem-
men in hun vrije tijd!! Wij, de mijdrechtenaren heb-
ben daar zo lang om gevraagd en op gehoopt!!
 
Wij zijn erg teleurgesteld in de mogelijkheden voor 
recreatie zwemmen! Kan het recreatie zwemmen 
niet op woensdag en vrijdag middag?

Misschien is het een idee om de mensen die klach-
ten hebben er op te wijzen dat ze deze op een 
kaartje schrijven dat in het zwembad bij de balie 
ligt! Of een mail te laten sturen naar Optisport!

Hoe meer mensen dat doen hoe eerder er iets ver-
anderd!

P.s. ik ga met het kinderfeestje toch maar weer 
naar het leuke Breukelen!

Bovenstaande onvrede heb ik naar Optisport ge-
maild en zij gaven onderstaande reactie:

Er mag inderdaad gewoon gespeeld worden in 
het wedstrijdbad, ik zal mijn medewerkers hier op 
aanspreken.

Het recreatief zwemmen snap ik; ik zou dit graag 
ook op woensdag en vrijdag aanbieden, helaas is 
dat nog niet mogelijk i.v.m. de zwemlessen. Maar 
we gaan dit na het afzwemmen opnieuw indelen, 
dus dit zal in de toekomst zeker mogelijk zijn. Dus 
houdt de website in de gaten.

Juliette Spronk uit Mijdrecht

Jan Rouwenhorst(CDA) en Anco Goldhoorn (RVB) 
stellen vragen aan college

Hoe gaat het nu verder 
met de inburgerings-
cursussen?
De Ronde Venen - Eerder deze 
maand heeft een rechter besloten 
dat mensen met een Turks paspoort 
en een verblijfsvergunning niet ge-
dwongen kunnen worden om deel 
te nemen aan een inburgeringscur-
sus als ze de kosten daarvan zelf 
moeten betalen. Dat zou in strijd zijn 
met een Europees associatieverdrag 
met Turkije. De raadsleden Jan Rou-
wenhorst en Anco Goldhoorn willen 
weten in hoeverre dit gevolgen heeft 
voor de situatie in De Ronde Venen. 
En dan in breder verband. Hoeveel 
mensen moeten volgens de gelden-
de regelgeving meedoen, hoe zit het 
met het halen van diploma’s binnen 
de gestelde tijd, is er voldoende ca-
paciteit, is er een wachtlijst, wie ko-
men het eerst in aanmerking.
Daarbij speelt verder dat tot op he-
den het ROC die inburgeringscur-
sus verzorgde. Dat was vroeger wet-
telijk zo geregeld, maar nu mogen 
ook andere aanbieders dat doen. 
Het is echter zo dat het ROC gedu-
rende een overgangstijd nog een 
“beschermde” positie had. Die loopt 
eind dit jaar af. Er zal dus opnieuw 
moeten worden aanbesteed en hoe-
veel zal dat gaan kosten?
De beide raadsleden willen daarom 
graag weten of er een evaluatie is 
van die samenwerking met het ROC 
en in hoeverre er sprake is van een 
resultaatverplichting en of die ge-
haald is: 
“Op basis van goed luisteren hier en 
daar zou het mij niet verbazen als 
het tussen gemeente en ROC niet zo 
goed loopt. Maar als men het con-
tract niet wil verlengen, dan zal dat 
op tijd aan het ROC moeten worden 
duidelijk gemaakt. Verder willen we 
graag weten welke plek men voor 
ogen heeft als de herindeling er 
door is. En dan zou Vinkeveen (De 
Boei) eventueel een mooi centraal 
gelegen plek kunnen zijn”, aldus Jan 
Rouwenhorst.

Vragen 
De volgende vragen liggen nu bij 
burgemeester en wethouders over 
dit onderwerp: “De deelname aan 
een inburgeringscursus - en met 
name het leren en beheersen van de 
Nederlandse taal - is van groot be-
lang voor een geslaagde integratie 
van immigranten. De Wet inburge-
ring verplicht bepaalde categorieën 

immigranten (met een verblijfssta-
tus) een inburgeringsexamen met 
succes af te ronden. 
Recentelijk (eerste helft augustus) is 
door een rechterlijke uitspraak be-
paald dat dit - t.a.v. bepaalde groe-
pen - in strijd zou zijn met hogere, 
internationale regelgeving, omdat 
(bepaalde groepen) migranten de 
inburgeringscursus zelf (hadden) 
moeten betalen. 
Ten aanzien van de geschetste ach-
tergrond leggen wij de volgende 
vragen aan u voor.

Zijn er naast het ROC andere orga-
nisaties die voor inwoners van de 
gemeente De Ronde Venen inbur-
geringscursussen verzorgen en zo 
welke zijn dat dan en hoeveel men-
sen maken daarvan gebruik?
Hoeveel inwoners moeten nog ver-
plicht deelnemen aan inburgerings-
cursus / hebben nog geen “diplo-
ma” behaald.
Is er vanuit de gemeente een plan 
ontwikkeld / deelnamelijst gemaakt 
om de deelname aan inburgerings-
cursussen gefaseerd aan te bie-
den en zo ja welke criteria worden 
daarbij dan gehanteerd? Met ande-
re woorden: Is er in de Ronde Ve-
nen sprake van een specifiek “doel-
groepenbeleid” bij de toewijzing van 
deelname aan de inburgeringscur-
sus en zo ja, hoe ziet dat er dan uit?
Waar vinden de inburgeringscur-
sussen voor inwoners van de Ron-
de Venen plaats?
Is het juist dat de contractperiode 
van de gemeente met het ROC m.b.t. 
het aanbieden van inburgeringscur-
sussen (en andere educatie) aan 
het eind van dit jaar afloopt?
Hoe staat het met de evaluatie van 
deze samenwerking, m.n. wat be-
treft het zo effectief mogelijk inzet-
ten van middelen en het realiseren 
van een optimale deelname? Met 
andere woorden: welke resultaat-
verplichtingen zijn afgesproken en 
in hoeverre is daaraan voldaan?
Welke voorbereidende activiteiten 
zijn tot op heden ondernomen om 
direct na de herindeling de toegan-
kelijkheid tot deelname vanuit de 
hele gemeente te vergemakkelij-
ken door de inburgeringscursus aan 
te bieden op een centrale plek die 
vanuit de hele gemeente goed met 
openbaar vervoer is te bereiken?

Wordt overwogen om met andere 
aanbieder(s) van inburgeringscur-
sus een contractuele samenwerking 
aan te gaan en welke gronden lig-
gen daaraan ten grondslag? (bijv. fi-
nancieel, locatie van cursusaanbod)
Hoe groot is de groep die volgens 
de (tot nu toe geldende) regelge-
ving nog geen diploma heeft be-
haald?
Hoe worden deze personen bena-
derd om deel te nemen?
Hoeveel personen uit De Ronde Ve-
nen nemen nu (verplicht) deel aan 
de inburgeringscursus? 
Hoeveel plaatsen zijn er (jaarlijks) 
voor verplichte deelname aan een 
inburgeringscursus beschikbaar en 
is dat aantal “voldoende”?
Hoeveel mensen nemen op vrijwilli-
ge basis deel aan de inburgerings-
cursus?
Welke budget in het kader van het 
participatiefonds (of anderszins) 
beschikbaar voor de inburgerings-
cursussen en is dit bedrag in de af-
gelopen jaren sinds 2006 volledig 
benut?

Welke regelgeving wordt door de 
gemeente gehanteerd t.a.v. het be-
talen van de deelnamekosten? En 
wat zijn in dat verband de tot op he-
den gemaakte kosten? Wordt het 
beschikbare budget uitgeput?
Is tot op heden gebleken dat er voor 
(potentiële) deelnemers financiële 
belemmeringen zijn waardoor wordt 
afgezien van deelname?
Welke oplossingsruimte is er en in 
hoeverre is daarvan in de praktijk 
gebruikt gemaakt? 

Zijn er andere, gerechtvaardigde 
motieven bekend bij de gemeente, 
waardoor wordt afgezien van deel-
name en op welke wijze wordt in 
voorkomende situaties een oplos-
sing aangeboden, zodat toch kan 
worden deelgenomen aan de inbur-
geringscursus.

Welke gevolgen heeft de rechterlij-
ke uitspraak voor de omvang van de 
groep mensen die deelneemt / moet 
deelnemen en een diploma moet 
halen in De Ronde Venen?
Op welke wijze wordt aan inwoners 
meegedeeld dat zij verplicht moeten 
deelnemen aan een inburgerings-
cursus?

Inleverbrievenbus
Tijdens de verbouwing zal ook de 
inleverbrievenbus gesloten zijn. Als 
u materialen wilt inleveren kunt u 
dat doen bij alle andere vestigin-
gen. Ook daar vindt u een inlever-
brievenbus. 

Reserveren
Wilt u materialen reserveren, ook 
dat kan altijd via de website. Als u 
reserveert, denkt u er dan even aan 
de afhaallocatie te wijzigen. Als le-
ner van Mijdrecht staat uw afhaallo-
catie automatisch op Mijdrecht. 

Dit kunt u handmatig wijzigen in de 
vestiging waar u uw materialen wilt 
afhalen. Zodra uw reservering bin-
nen is, ontvangt u bericht.
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GVM ’79 maakt zich klaar 
voor een nieuw seizoen
Mijdrecht - De vakantie is weer 
voorbij, iedereen is weer lekker uit-
gerust en dan is het nu weer tijd om 
de spieren lekker los te maken. Van-
af maandag 30 augustus beginnen 
onze lessen weer, een overzicht van 
de lessen kunt u lezen in de adver-
tentie of kijk op www.gvm79.nl. On-
ze trainsters hebben alweer nieuwe 
lessen bedacht en het beloofd dan 
ook een sportief nieuw seizoen te 
worden. 
Voor de allerkleinsten is er ou-
der en kindgym. Een uur lang ren-
nen, springen, klauteren etc. He-
dendaagse ouders/verzorgers wil-
len graag iets doen met hun kind. 
Thuis schiet het er vaak bij in om in-
tensief met het kind bezig te zijn. 
Andere ouders vinden de gym een 
goede uitlaatklep voor hun energie-
ke kind. Bovendien is het een gele-
genheid om met andere opvoeders 
in contact te komen.
Na ouder en kindgym kunnen de 
kinderen doorstromen naar de kleu-
tergym. Deze kinderen worden spe-
lenderwijs vertrouwd gemaakt met 
bewegingen en kleine opdrachtjes. 
Voor kinderen die faalangst hebben 
of wat bangig zijn, kan gym een goe-
de manier zijn om angsten te over-
winnen en grenzen te verleggen. Ze 
leren er meer te durven en op een 
veilige manier te bewegen.

Kleuters
Na de kleutergym stromen de kin-
deren door naar turnen. In deze les-

sen gaan de kinderen echt turnen. 
De grondvormen van bewegen wor-
den nu turnelementen.
Heb je voldoende talent, dan kan 
het zo zijn dat je vanuit de recrean-
ten groepen geselecteerd wordt om 
in deze groep extra te komen trai-
nen.
Acrogym is spektakel: je maakt 
acrobatische sprongen, samen met 
anderen bouw je piramides en soe-
pel spring je weer van elkaar af. 
Het lijkt soms wel circus ! Gevoel 
voor evenwicht is heel belangrijk 
bij acrogymnastiek. Tijdens de les-
sen krijg je daarvoor veel oefenin-
gen. Je moet je daarvoor goed kun-
nen concentreren en letten op je 
partner: samen moet je immers in 
evenwicht zien te komen en blijven 
om bijvoorbeeld op de schouders te 
kunnen staan.
Voor jong en oud hebben we step-
aerobics en/of bodyshape: de mees-
te deelnemers aan deze lessen zijn 
recreanten die het allemaal prettig 
vinden om hun conditie te behou-
den en/of te verbeteren. Jong en 
oud doet mee. Step-aerobic & bo-
dyshape is FUN en je raakt ervan in 
SHAPE, dus geen smoesjes en lek-
ker meedoen.
Aanmelden kunt u bij onze ledenad-
ministratie: ledenadmin@gvm79.nl 
of bij onze trainsters in de zaal. Doe 
een keer een proefles mee, voor de 
tijden en sporthallen zie het over-
zicht in de advertentie elders in de-
ze krant of op www.gvm79.nl 

Accountant Xtra 
winnaar beachvolleybal 
recreantenpoule

Wilnis - Afgelopen zaterdag heeft 
een team van Accountant Xtra voor 
de eerste keer meegedaan met het 
beachvolleybal toernooi georgani-
seerd door Wilnis Festival. Het was 
mooi droog bewolkt weer met een 
stevige wind. Het was een sportieve 

en gezellige middag met muziek. Na 
6 wedstrijden te hebben gespeeld 
bleek Accountant Xtra de sterkste 
van de recreantenpoule.

Volgend jaar gaan ze deze titel ze-
ker verdedigen!

Hertha MF1 traint voor 
de eerste keer
Vinkeveen – Vorige week woens-
dag was het zover. Het nieuwste 
meisjes team van Hertha was er he-
lemaal klaar voor om voor de eerste 
keer te gaan trainen.

Al in de zomervakantie keken ze uit 
naar deze dag. Onder begeleiding 
van de ervaren René Dooremalen 
begonnen de meisjes met een paar 
oefeningen en dit werd gevolgd 
door een erg spannend partijtje. De 

meisjes hadden er erg veel plezier 
in, en werden bijzonder goed door 
de ouders aangemoedigd.
Ondanks dat er vorig seizoen al veel 
meisjes de weg naar Hertha gevon-
den hebben, is er nog ruimte voor 
nieuwe aanmeldingen. Niet alleen in 
de categorie MF (meisjes geboren 
in 2002 of later), maar ook in de MD 
(meisjes geboren in 1998 en 1999) 
is er nog ruimte. Bezoek de websi-
te van Hertha.

Klaar voor actie? Kom 
langs en volleybal mee!
De Ronde Venen - Volleybal is een 
115 jaar oude sport en word in ver-
schillende categorieën gespeeld. 
Nederland is zelfs al een keer Olym-
pisch kampioen geweest in 1996.
Op vakantie en zeker ook aan het 
strand ziet men regelmatig vele 
mensen partijtjes spelen met veel 
spelvreugde.
Wegens de succesvolle Aktie “HART 
VOOR SPORT” organiseert volley-
balvereniging Unitas
4 gratis trainingen voor de jeugd 
vanaf ongeveer 10 jaar.
We willen graag voor dit seizoen 
proberen om twee jeugdteams te 
formeren en we zijn daarom op zoek 
naar nieuwe jeugdleden. Zowel jon-
gens als meisjes zijn van harte wel-
kom.

De trainingsavonden zijn op de 
maandagavond van 19.00 tot 20.00 
uur in Sporthal de Phoenix aan 
de Hoofdweg te Mijdrecht. Van-
af maandagavond 23 augustus kun 
je kosteloos 4 trainingen meebele-
ven onder leiding van onze enthou-
siaste trainers. Wil je dit eens uitpro-
beren, neem dan gerust een vriend-
je of vriendinnetje mee. We gaan je 
van alles leren. Serveren, overspe-
len, spelinzichten en misschien wel 
smashen. En wie weet speel jij straks 
in 2016 de Olympische finale in Rio 
de Janairo tegen gastland Brazi-
lië. Dus jongens en meisjes. Klaar 
voor actie. Kom langs en volleybal 
mee. Aanmelden kan via de mail:  
ledenadministratie@unitas-mijdrecht.nl
Of op één van de trainingsavonden.

Inlooptrainingen bij 
Veenland volleybal
Wilnis - Voor jong of oud, fana-
tiek of recreatief, bij Volleybal ver-
eniging Veenland kun je binnenkort 
een kijkje komen nemen. Iedereen 
die zin heeft om na wat basisoefe-
ningen een partijtje volleybal mee te 
spelen is de eerste 3 donderdagen 

in september van harte welkom voor 
een inlooptraining. 
Volleybal vereniging Veenland in 
Wilnis heeft diverse trainingsgroe-
pen die allemaal op donderdag in de 
Willisstee trainen. Bij Veenland kan 
zowel recreatief als in wedstrijdver-

band gevolleybald worden. Bij Veen-
land spelen 4 wedstrijdteams, waar-
van 2 heren teams, 1 dames team 
en 1 jeugd team van 12 t/m 17 jaar. 
De heren senioren spelen resp. 2de 
en 3de klasse en de dames spelen 
3e klasse. Alle wedstrijdteams kun-

nen nog enkele spelers gebruiken. 
Ook bij de recreatieve volleyballers 
is er nog ruimte om een balletje te 
komen slaan. 
Voor jeugdspelers zijn de inlooptrai-
ningen bedoeld om kennis te maken 
met het volleybalspel. Voor jeugd en 
senioren geldt dat dit ook een ge-
legenheid is om de vereniging en 
haar leden te leren kennen. 
In verschillende niveaus en verschil-
lende leeftijden kun je een training 
meemaken en zo de sfeer proeven 
van wedstrijd- of recreatievolleybal. 
Op deze avonden zijn Veenlanders 
aanwezig om gasten te informeren 
over de mogelijkheden. Voor diege-
nen die enthousiast zijn geworden 
ligt er uiteraard een inschrijfformu-
lier klaar, maar je kunt ook eerst vrij-
blijvend een paar keer mee trainen.
Jeugdspelers van 11 tot 17 jaar zijn 
welkom van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Neem gerust een vriend of vriendin 
mee! Je ouders zijn ook welkom.
De training voor iedereen ouder dan 
17 jaar, kortom de senioren, vangt 
aan om 20.30 uur en duurt tot 22.00 
uur. 
De inlooptrainingen zijn op donder-
dag 2, 9 en 16 september in de Wil-
lisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wil-
nis. Voor meer informatie: Benno 
Wendt 0297 283046 – Floor Groe-
nendijk 06-46 047 130 Of email:  
volleybal@veenland.nl

Dinsdagmiddag bridge-
club ‘Ups en Downs’
Mijdrecht - De leden van Bridge-
club ‘Ups en Downs’ zijn er hele-
maal klaar voor om op dinsdagmid-
dag 7 september aan het nieuwe 
bridgeseizoen in De Meijert te be-
ginnen. 

De eerste 6 weken starten wij met 
een laddercompetitie, zodat ieder-
een zich kan meten met alle club-
genoten voor een latere plaats in de 
A- of B-lijn.

Ook nieuwe leden kunnen zo mee-
spelen om hun spelniveau te testen 
in deze club. De uitslagen worden 
op verzoek per E-mail verstuurd.

Wij spelen van september tot mei 
voor de ongewijzigde contributie 
van 55,-. Er zijn nu 54 leden, maar 
er is zeker plaats voor nieuwkomers. 
Mannen, vrouwen, beginners of ge-

vorderden. Iedereen is met of zon-
der partner welkom.

In juni hebben wij meerdere mensen 
kennis laten maken met onze club, 
doordat wij speciale drives hebben 
georganiseerd i.s.m. het project ‘Ju-
ni beweegt’. Mede hierdoor hebben 
enige personen de stap gemaakt 
naar onze bridgeclub. 

Hebt u belangstelling om lid te wor-
den van onze bridgeclub? Wij spe-
len in een gezellige sfeer om de 
punten in een onderlinge competi-
tie? Een keer op proef meespelen is 
ook mogelijk.

Voor informatie kunt u terecht bij 
onze voorzitter Ada Groenewegen, 
tel. 0297-593452. Bridgeclub ‘Ups 
en Downs’ gaat er een mooi bridge-
jaar van maken.

De biljartballen rollen 
weer
De Ronde Venen - Afgelopen 
week is de biljartcompetitie 2010-
2011 weer gestart. De eerste ronde 
spelen alle teams tegen elkaar. Aan 
het eind van de 1e ronde, eind janu-
ari 2011, is de eerste periode-kam-
pioen bekend. Elk team heeft dan 22 
wedstrijden gespeeld.
In de eerste speelweek waren er di-
rekt al een paar spelers met uitste-
kende prestaties.
Desmond Driehuis (zie foto) had 
maar 13 beurten nodig voor de kort-
ste partij van de week.
Dorus van der Meer scoorde met 54 
caramboles de procentueel hoogste 
serie. Dorus haalde 49,09% van zijn 
te maken 110 caramboles.
De teams van De Merel/Heerenlux 3 
en De Kuiper/van Wijk starten bei-
den met een 9-0 overwinning.
De Merel/Heerenlux 1 won met 7-
2 van de Merel/Heerenlux 2. John 
Vrielink wist ondanks de hoogste 
serie van Dorus de partij met 2 ca-
ramboles verschil te winnen. 
Cens 1 won met 7-2 van nieuwko-
mer De Springbok 1. Kees de Bruin 
trof het niet tegen een ontketende 
Desmond Driehuis. Desmond scoor-
de met zijn 13 beurten een moyenne 
van 6,538 tegen Kees de Bruin die 
“slechts” 8,076 noteerde.
Peter Stam redde in 18 beurten de 
eer voor zijn team door Cor van de 
Kraats te verslaan.
De Merel/Heerenlux 3 verpletter-
de De Merel/Heerenlux 4 met 9-0. 
Wim Berkelaar had met 19 beur-
ten de kortste partij tegen Gijs van 

der Vliet. De Springbok 2 debuteer-
de met een 2-7 verlies tegen Cens 2. 
Jan van Veen zorgde dat er 2 punten 
in De Hoef bleven door Chris Esser 
in een marathonpartij te verslaan.
De Kuiper/van Wijk had met 9-0 
geen clementie met Stieva Aalsmeer. 
Toine Doezé was met winst in 23 
beurten geen gentleman voor Lucia 
van Gelderen.

BOB’S BAR 
De Paddestoel 3 verloor met 2-7 van 
het teruggekeerde team van Bob’s 
Bar. Jeroen Schijf, Stefan Vos en 
Bobby van Kolck namen de punten 
voor Bob’s Bar mee.
Kromme Mijdrecht 1 pleegde met 
7-2 “broedermoord”op De Kromme 
Mijdrecht 2.
Chris Verhoef was in 22 beurten veel 
te sterk voor Egon van der Heijden.
Kampioen De Paddestoel 2 startte 
met een overtuigende 7-2 op APK 
Mijdrecht 2.
Kopman Jim van Zwieten verloor 
verrassend in 20 beurten van Bob-
by de Boer.
APK Mijdrecht 1 kon het met 2-7 
niet bolwerken tegen De Paddestoel 
1. Heel sterk speelde de jeugdige 
Joel Knightley door “senior” Cor Ul-
tee in 19 beurten te verslaan.
DIO 1 verloor enigszins verras-
send van De Schans met 3-6. Paul 
Schuurman was met winst in 15 
beurten op Theo Valentijn goed voor 
de 3 punten van zijn team.
DIO 2 verloor nipt met 4-5 van De 
Vrijheid/Biljartmakers. 

Heerenlux sponsor 
biljartclub De Merel
Vinkeveen - Biljartclub de Merel 
uit Vinkeveen zal de komende ja-
ren als hoofdsponsor Heerenlux uit 
Aalsmeer op haar kleding dragen de 
club is zeer blij met deze sponsor, 
even een kleine impressie van het 
bedrijf in verven, al 75 jaar meer dan 
goed. Verfindustrie Heeren en Me-
ijer bv. uit Aalsmeer heeft haar eigen 
productlijn Heerenlux in een nieuw 
jasje gestoken..
De cosponsors dit jaar voor biljart-
club de Merel zijn Metaal Mijdrecht 
(handel in ferro en non-ferro me-
talen) uit Mijdrecht, Jachtwerf van 
Vliet voor al uw bootwerkzaamhe-
den te Vinkeveen, Elektrotechniek 
GJ van der Vliet (Electra/techno-in-
stallateur) te Mijdrecht, Restaurant 
De Veensteker te Vinkeveen. Ook 
kunnen we nog enkele leden plaat-

sen voor de clubavond op dinsdag 
de clubavonden beginnen om 20.00 
uur u stapt naar binnen in ons club-
huis meldt u aan de bar en u kunt 
direct spelen. Komt het u niet gele-
gen om op de dinsdagavond te spe-
len dan kan dat ook op de donder-
dag avond bij de oudste club van de 
ronde venen D.I.O. dit alles in Café 
Biljart De Merel Arkenpark MUR 43 
3645 EH Vinkeveen tel. 0297-263562 
E-mail thcw@xs4all.nl

Snel een strakke buik bij pk Sport
Door infrarood 
dieptewarmte!
Vinkeveen - Trainen met de Bet-
ter Belly® geeft u de kans om op 
een snelle en effectieve wijze van 
uw buikvet af te komen. Binnen vier 
weken heeft u 2 kledingmaten min-
der! Wanneer u op de gewone ma-
nier gaat bewegen zoals u gewend 
bent, blijft uw buik altijd koud; dat 
wil zeggen dat er in dit gebied een 
slechte doorbloeding is. Dit is te-
vens het probleem waarom het zo 
moeilijk is om juist op die plek af te 
vallen.

Door met infrarood dieptewarmte te 
gaan bewegen neemt de doorbloe-
ding toe omdat het lichaam met al-
le macht de temperatuur gelijk wil 
houden met als gevolg dat er in de 
buikzone een vele malen betere 
doorbloeding plaatsvindt. Hierdoor 
zal de vetverbranding enorm toene-
men. Daarnaast zorgt infrarood er 
tevens voor dat de ruststofwisseling 
verhoogd wordt. Om tot deze resul-
taten te komen is er periode van on-
derzoek vooraf gegaan.
De Better Belly® is uitvoerig getest 
met verbluffende resultaten. Nooit 
eerder werd er aangenomen dat 
men daadwerkelijk op een speci-
fieke plaats in centimeters zou kun-
nen afnemen, maar ook nooit eer-
der is het voorgekomen dat mensen 
zijn gaan trainen met deze speciaal 
voor dit doeleind ontwikkelde band. 
Infrarood in samenwerking met be-
wegen zorgt ervoor dat de vetcellen 
slinken. Door de warmte en effecti-

viteit wordt bewegen met de Better 
Belly® ook als zeer prettig ervaren.

methode
De methode is eenvoudig: u gaat 
drie keer per week, vier weken ach-
ter elkaar 30 tot 40 minuten trainen. 
De intensiteit wordt afgestemd op 
uw fitheid. Voor de eerste training 
wordt u gemeten en na een periode 
van vier weken opnieuw om het po-
sitieve resultaat vast te stellen. Tij-
dens de training maakt u gebruik 
van crosstrainer, fiets of loopband. 
U hoeft niet specifiek op uw voeding 
te letten, omdat de resultaten zon-
der dieet al verbluffend zijn.

Daarnaast heeft bewegen met de 
Better Belly® nog andere positie-
ve effecten op het lichaam, zoals het 
verminderen van rugklachten. Di-
verse mensen zijn van jarenlang pijn 
in hun rug hiervan afgekomen. Te-
vens ondersteunt de Better Belly® 
herstel na ziekte, bevordert soepe-
le spieren en gewrichten, voert gif-
stoffen uit uw lichaam af en bevor-
dert een betere nachtrust.

De Better Belly® is uniek en u heeft 
nu de kans om hiervan als een van 
de eersten te profiteren! Mis die 
kans niet!

Voor meer informatie of aanmelding 
aan de receptie of bel 0297-264666.
PK Sport Voorbancken 26 Vinkeveen 
info@pksport.nl www.pksport.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698


