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In de Legmeer is een nieuwe bushalte Burgemeester Kootpark/Weegbree opgenomen

Nieuwe busbaan in
gebruik genomen
Uithoorn - Na bijna anderhalf jaar
werk is de nieuwe vrije busbaan
door Uithoorn en langs de (bestaande) N201 op zondag 21 augustus door busonderneming Connexxion in gebruik genomen. Door
de opening van de busbaan in Uithoorn zullen buslijnen 140 en 147
per 21 augustus 2011 een nieuwe
route rijden. Deze vrije busbaan betekent dat de bus zonder oponthoud
tussen Uithoorn, Aalsmeer en verder kan rijden. De nieuwe busbaan
kent bovendien een nieuwe halte in
de Legmeer, namelijk Burgemeester
Kootlaan (ter hoogte van de Burgemeester Kootlaan en de Weegbree).
De bestaande halte Noorddammerweg op de provinciale weg vervalt
en wordt vervangen door een nieuwe (gelijknamige) halte op de busbaan. De halte Watsonweg op bus-

lijn 140 en 147 komt per 21 augustus te vervallen. Buslijn 149 zal per 4
september doorrijden naar de halte
Winterkoning in Legmeer-west. Deze bus stopt ook bij de halte Burgemeester Kootlaan. De vertrektijden
blijven ongewijzigd. De totale oplevering van de nieuwe busbaan zal
in een feestelijke sfeer door de provincie Noord-Holland samen met
de gemeente en busonderneming
Connexxion op 28 september aanstaande worden afgerond.
De busbaan behoort tot het Zuidtangent, wat staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het
gaat om een busverbinding tussen
het station Haarlem via Schiphol
naar Amsterdam-Zuidoost. Er zijn
twee aftakkingen, te weten de zuidtak naar Hoofddorp-Nieuw-Vennep
en een oosttak naar Hoofddorp-

Uithoorn. Het gaat hierbij om snelle busverbindingen, veelal via een
vrije busbaan. Jaarlijks maken zo’n
12 miljoen reizigers gebruik van dit
type openbaar vervoer en dat aantal groeit nog steeds. De HOV-verbindingen rijden meerdere keren
per uur, bieden een groot comfort,
hebben een hoge betrouwbaarheid
en rijden met relatief hoge snelheid.
De busbaan is eveneens een belangrijke verbinding tussen de provincie Utrecht (over de vrije busbaan langs de N201 vanaf Mijdrecht) via Uithoorn (busstation),
Aalsmeer en het NS-station Hoofddorp. Dit deel van de busbaan sluit
via de busbrug aan op het busstation in Uithoorn. Vanaf dit busstation tot aan de Legmeerdijk heeft de
busbaan een lengte van ongeveer 5
kilometer.

De Veenmollen nu ook in Uithoorn
Uithoorn - De Veenmollen ofwel de
jeugdnatuurclub van het IVN trekt
één keer in de maand de natuur in.
Er wordt van alles gedaan: uilenballen pluizen, waterdiertjes bestuderen, bomen knotten, bootje varen,
natuurspeurtochten,
nestkastjes
timmeren, etc. Al 10 jaar is er een
club Veenmollen actief in De Ronde
Venen. Door het enthousiasme van
de kinderen maar ook van hun begeleiders, gaat het IVN nu ook met

een Uithoornse club starten. Dit
voor kinderen in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek. De Veenmollen
is bedoeld voor kinderen in groep 5,
6 7 of 8 die graag buiten in de natuur zijn. De Uithoornse Veenmollen gaan van start op 24 september
aanstaande om 13.30 uur. De clubruimte is ‘t Buurtnest aan de Arthur
van Schendellaan 59 in Uithoorn.
Vervolgens trekken de Veenmollen er iedere derde zaterdag van de

maand op uit van 13.30-15.30 uur
(in 201: 22 oktober, 19 november,
17 december). Het lidmaatschapsgeld bedraagt 25 euro per jaar.
Naast het lidmaatschap krijgen de
kinderen de RondUit (het blad van
het IVN) en een club T-shirt van ‘De
Veenmollen’. Voor meer informatie
home.planet.nl/~bakk7864/veenmollen mail: evelinevangerrevink@
gmail.com of bel 0297-261628 (Anja de Kruijf) .

KBO De Kwakel op vakantie
De Kwakel - Zaterdag 13 augustus om 13.00 uur vertrokken 28 leden van de Bond van Ouderen uit
De Kwakel voor een week vakantie naar het mooie dorp Odoorn in
Drenthe.
Zij werden opgehaald met de luxe
spelersbus van de profvoetballers
uit Veendam die deze keer geen
voetballers maar ouderen vervoerde. Na een tussenstop arriveerden de vakantiegangers om ongeveer 16.00 uur in het mooie hotel de Oringer Marke waar de sleutels werden overhandigd. De zondag deden de ouderen het rustig

aan. Dat kwam goed uit, want het
heeft die zondag bijna de hele dag
geregend. Verder in de week werden ‘s middags heerlijke uitstapjes
gemaakt: varen in de Weerribben,
een bezoek aan het Land van Bartje en het hunebedden museum in
Borger, waar de Kwakelaars tot hun
grote verrassing een Kwakelaar als
vrijwilliger aantroffen, hun vroegere
dorpsgenoot Piet den Haan Czn., die
nu ruim een jaar in Drenthe woont.
Er is een rondrit met de Hunze Express gemaakt met als hoogtepunt het ontmoeten van een echte schaapskudde met 360 Drentse

heideschapen uit Exloo. De herder
dreef met zijn twee Bordercollies
de schaapskudde moeiteloos bij elkaar: het was een prachtig gezicht.
Ook de avondprogramma’s waren
goedgevuld met een film over het
vroegere Drenthe. Uiteraard ontbrak een gezellige bingoavond niet.
Een vrouwenkoor uit Beilen heeft
voor de Kwakelaars gezongen wat
heel veel gezelligheid gaf. En tussendoor werd er natuurlijk gekaart.
Al met al een geslaagde vakantieweek. En een woord van dank voor
de organisatie door Rob & Leny de
Boer namens alle vakantiegangers.

Nieuwbouw fabriekshal Smitsair
Uithoorn - Maandag 22 augustus
is de 1e paal geslagen voor uitbreiding van een nieuwe fabriekshal
van 700m2 aan de Amsterdamseweg te Uithoorn. Met de bouw van
de nieuwe hal krijgt Smitsair de benodigde ruimte voor verbetering van

de interne logistiek en voor nieuwe
machines zoals lasrobots. Naar verwachting wordt de nieuwe hal 1 januari 2012 in gebruik genomen.
Smitsair bestaat volgend jaar 95
jaar. Het bedrijf fabriceert plaatwerkproducten t.b.v. aanzuigen en

afblazen van buitenlucht voor ventilatiesystemen van gebouwen en
schepen. Tevens is Smitsair specialist in luchtverdeelsystemen voor
sporthallen en evenementenhallen
waaronder de Ziggo Dome in Amsterdam.

Hans Verhaar, al 41 jaar werknemer van Smitsair, slaat de 1e paal voor de nieuwbouw.

Leen en Peter Blom van team
Grupetto fietsen Tour for Live
Uithoorn - Team Grupetto bestaat
uit 9 enthousiaste en gedreven
wielrenners uit heel Noord-Holland.
Twee regionale renners uit dit team,
de 67-jarige Leen Blom uit Uithoorn
tevens de oudste deelnemer van de
Tour for Live en zijn neef Peter starten op 28 augustus in het Italiaanse skidorp Bardonechhia deze tour.
In acht dagen fietsen ze van Italië
naar Nederland, zo’n 150 kilometer per dag. Dwars door de Alpen,
het idyllische Franse platteland van

de Jura en de heuvelachtige Ardennen. De begeleiding van de renners
is in handen van de Uithoornaars
Aart Vergers, Bertus Klijn en Wim
de Groot uit Zevenhoven.
Tour for Life is een schitterende,
maar ook loodzware missie. Ruim
50 ploegen van elk 9 renners zoeken acht dagen lang hun grenzen
op. Ze gaan tot het uiterste en beklimmen elke beroemde col zoals
de Alpe d’huez, Col de Croix de la

Fer, Col du Glandon, Col du Grand
Ballon. Ze fietsen voor de miljoenen
mensen die Artsen zonder Grenzen
jaarlijkse medische noodhulp biedt.
Team Grupetto heeft ruim 17.000 euro opgehaald en wil daarom van de
gelegenheid gebruik maken om iedere sponsor zowel particulier als
zakelijk te bedanken. Elke euro die
is binnengehaald is hard nodig. Artsen zonder Grenzen helpt overal ter
wereld slachtoffers van oorlog en
rampen.
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Kermis
In De Kwakel wordt alweer reikhalzend
uitgekeken naar vier dagen feest en spektakel. Van zaterdag 3 september tot en
met dinsdag 6 september staat De Kwakel in het teken van muziek, kermis, vletten trekken en optochten.
Zaterdag 3 september
De Kwakelse Kermis is een feest voor jong
en oud en begint daarom zaterdag om
19.00 uur met een gezellige kinderdisco.
Vanaf 21.00 uur nemen de Jan van Brusselband en DJ Jeroen het over om er voor
de volwassenen een supergezellige feestavond van te maken met frisse en folky
muziek, waarbij de tent zal rocken.
De entree is 10 euro.
Zondag 4 september
Voor de 110de keer wordt zondag de kinderoptocht gehouden, waaraan alle kinderen van groep drie tot 16 jaar mee mogen doen. Om 12.30 uur worden alle kinderen, eventueel met fiets of kar, op het
plein voor het Dorpshuis verwacht, waar
de jury alle deelnemers zal beoordelen.
Om 13.30 uur zal de bonte stoet, vooraf
gegaan door muziekvereniging Tavenu,
een ronde door het dorp maken om bij de
feesttent te eindigen. Daar zal rond 15.15
uur de prijsuitreiking plaatsvinden.
Om 19.00 uur gaat de tent open voor een
heerlijk optreden van de Sjonnies. Deze
drie maffe gasten weten met hun mix van
hoempapa, smartlappen en meezingers
menige feesttent op zijn kop te zetten.
De entree is gratis.

Maandag 5 september
Op maandagmiddag is het Euromiddag
op de Kwakelse Kermis. Van 15.30 uur tot
18.00 uur kosten bijna alle attracties maar
één euro. ‘s Avonds om 18.00 uur wordt
voor de vijfde keer het Kwakels Kampioenschap Vletten Trekken op de Ringvaart gehouden. Wat begon als een grap,
is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze
strijd van twintig teams om de Gouden en
Rosse Peddel. Om 21.30 uur is er, onder
voorbehoud, een spectaculair vuurwerk
te zien, waarna de prijsuitreiking van het
vletten trekken in de tent zal volgen. Daar
is het Rok en Loll avond met een optreden
van de BitterBalls, die van allerlei bekende
tophits eigen creaties maken.
De entree is gratis.
Dinsdag 6 september
Vanaf 08.00 uur vormt het centrum van
De Kwakel het decor voor een lange stoet
praalwagens met prachtig verklede mensen. Het hoogtepunt van de kermis is al
jaren de grote optocht, die dit keer voor
de 59ste keer door het dorp zal rijden. Om
09.15 uur begint de stoet met zijn ronde,
waarbij het publiek beslist wie de winnaar zal worden. Rond 16.30 uur zal in de
feesttent het verlossende woord worden
gesproken en bekend zijn of het DKHC
is gelukt voor de vierde maal achtereenvolgens de eerste prijs te winnen. Hierna
barst de feestdisco onder de muzikale leiding van DJ Jeroen los. De Kwakelse Kermis is een feest dat je niet mag missen!
Voor meer info: www.polderfeest.nl.

in De Kwakel

Horeca Uithoorn presenteert in Uithoorn aan de Amstel
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Uithoorn - Komende zaterdagavond
is het te hopen dat de weergoden
het naar hun zin hebben en er voor
zorgen dat het zaterdagavond een
beetje lekker weer is voor de geplande
Tropical Night van de Uithoornse
horeca. Dit bekende evenement
is altijd goed georganiseerd, veel
goede muziek, maar staat of valt
toch echt met minimaal droog weer
en niet teveel wind. Aangezien we de
laatste tijd niet veel echt zomers weer
hebben ontvangen, is de kans groot
dat het zaterdagavond weer een
echt tropisch festijn gaat worden in
Uithoorn, Vanaf Café Herbergh 1883
tot aan het Oude Spoorhuis. Alle
horeca ertussen zorgen deze avond
voor heerlijke muziekoptredens.
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In de Gevel komt Denn
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Dennis Burke als leadza Burke. Zij zijn een 9-koppige soul, disco en
ng
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boeien met zijn show en er. Dennis heeft heel veel bühne ervaring en B formatie met showman
weet het publiek consta
acts. Kortom: een vakma
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r the Rythm and Soulba
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nd, bestaande uit:
Bass
Romano Veldwijk
Gitaar
Cecil Wespel
Keyboard
Harvey Vantoll
Blazers
Glenn Bottse
Marlon Klomp, Ray De
laney,
Zangeres
en Marco Jonk
Patricia Godett
De band bestaat sinds
2003 en treedt in het
hele land op,
ook op bruiloften en par
tijen en op feesten.
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Drinken & Zo blijft gaan voo zorgt al jaren optredens in café's, feesttenten en –za f, De Dijk, Pater Moeskroen, Golden
Blø
band, opgericht in 1993, ver rockcovers. Ook voorprogramma's van bands als wordt grotendeels samengesteld uit
voor een avond dampende ine zijn en worden regelmatig gedaan. De setlist van Led Zeppelin, Deep Purple, Van
rs
Intw
Earring, Rowwen Hèze en te denken uit de rockgeschiedenis, zoals numme repertoire continu aangevuld met
het
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songs die niet meer weg Jam, en Red Hot Chili Peppers. Daarnaast wordt ouden.
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Café Bonaire, The Poo
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Uithoorn
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Het Oude Dorp

lshack en Het Dorp

Bij deze drie zaken wo
rdt
in korte tijd een zeer goe u zaterdag verrast met Sonic Soul. Deze sta
nd
Classics, Blues, Funk, Sou de reputatie weten op te bouwen. De band aard 5 koppige swingende formatie heeft
is een echte allround for
l
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gae
en
Dis
co
cov
ers elke tent plat spelen
de nodige podiumervari
matie die met Dance
!
ng
Ruth Jacott, Karin Bloem opgedaan met zeer veel gerenommeerde Deze doorgewinterde muzikanten hebben
mu
en,
sici
Cul
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tur
ls
e Club, Lee Towers en Ha
Candy Dulfer, Trijntje Oo
alleen op feesten en par
ns Dulfer. De
sterhuis,
tije
Kroatie, en Frankrijk het n de boel op stelten zetten. Maar ook regelmband is inmiddels al zo populair dat zij niet
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g
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in
f
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.
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t
,
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te vermaken en niet alle
en het repertoire van a t mede door hun showcase waarmee ze altijd nland, Monaco,
voor je oren en ogen!
tot z spelen maar echt
in dienst van het publie het publiek weten
k! Kortom: een genot

Het Oude Dorp

Het OudeSchans
Dorp

• Schans • Uithoorn
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De Klimboomlocaties sluiten
vakantieperiode samen feestelijk af

Mijdrecht/De Hoef - Vorige week
dinsdag genoten 115 kinderen van
de locaties De Hoef en Mijdrecht
van De Klimboom, stichting voor
kinderopvang, van de jaarlijkse buitenschoolse BSO-dag. Dit jaar werd
het feest gehouden op BSO ’t Vlot
in Mijdrecht. Het was zonnig weer,
dus dat beloofde veel voor de rest
van de dag! Tijdens het ochtendproBOXSPRINGS,
gramma konden de kinderen kieMATRASSEN,
zen uit twee verschillende workSLAAPKAMERS,
shops die aangeboden werden door
LINNENKASTEN,
de pedagogisch medewerkers van
DEKBEDOVERTREKKEN,
de locaties. De kinderen hadden
DEKBEDDEN,
de keuze uit sporten, houtbewerHOESLAKENS EN
king, muziek maken, kleding pimKUSSENS
pen, kaarten maken of Zumba danMET KORTING!
sen. Na de workshops hebben de
kinderen allemaal lekker patatjes
gegeten. Daarna genoten de kinderen van diverse (water)spelletjes op
het plein, met als topper een echte buikschuifbaan! Aan het eind van
de middag presenteerden de kinderen hun resultaten van het ochtendHilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
programma aan de ouders.
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
De BSO-dag is een jaarlijks terugDonderdag koopavond Vrijdag koopavond
kerend feest, aan het begin of aan
het einde van de zomervakantie. De
www.morpheus.nl
Klimboom organiseert deze dagen
voor verschillende vestigingen, om
samen op feestelijke wijze de vakantieperiode in te luiden of af te
sluiten.
94*98_verbouwing_11_01.indd 1
27-06-11

VERBOUWINGS
OPRUIM ING

Is uw huisdier zoek?

Braderie De Kwakel als
vanouds gezellig en sfeervol
De Kwakel - Het Kwakels evenement van afgelopen zaterdag 20 augustus startte met het oplaten van
de ballonnen. Een grote schare kinderen had zich bij het dorpshuis
verzameld om een van de gekleurde lichtgewichten te bemachtigen.
Op het signaal van de marktmeester
en in overleg met Schiphol gingen
de ballonnen gelijktijdig de lucht
in. Het luidde het begin in van een
prachtige zomerse dag, die vlekkeloos zou verlopen.
Vanwege het 25-jarig bestaan had
de organisatie 10 oude ambachten uitgenodigd, die op veel belangstelling konden rekenen. Oude tijden herleefden tijdens het mandenvlechten, de poppen in klederdracht, het kraaltjes breien, het
mosterd maken en nog veel meer.
De ambachtelijke lieden hadden
zich voor de gelegenheid ook in kledij uit vervlogen tijden gestoken.
Wie zich ook verkleed had was
marktmeester Piet, die net als vorige jaren weer een prachtig kostuum
had weten te bemachtigen. Om de

25 jaar te symboliseren was hij helemaal in het zilver gehuld. Inmiddels
ook een vaste attractie is de hijskraan vanwaar men op grote hoogte
een adembenemend kijkje over De
Kwakel en omgeving kon nemen.
Mede door het heldere weer, waagde menig bezoeker de stap in het
hijskraanbakje.
Voor de kinderen was de draaimolen favoriet en voor de wat oudere kinderen het springkussen. Daar
konden hun ouders onder het genot
van een hapje en een drankje hun
telgen in de gaten houden.
Ook clown Kees, voor wie een plekje bij de Rabobank was toegedacht,
kon op genoeg belangstelling rekenen. Uiteraard waren ook verschillende plaatselijke clubs en verenigingen weer vertegenwoordigd, met
allemaal kleine activiteiten. Zo konden kinderen bij Stichting Atelier
De Kwakel meeschilderen aan een
schilderij, waarbij ze hun creatieve
ideeën de vrije loop konden laten.
Mochten ze hun techniek verder
willen uitbouwen, dan konden ze

FDM is meer dan een
hypotheekadviescentrum
Mijdrecht - De afgelopen elf jaar
is Theo Vergeer bezig geweest om
voor zijn klanten de best passende hypotheken te vinden. Sinds
kort doet hij dat – uiteraard samen
met zijn medewerkers – onder de
naam Financiële Diensten Mijdrecht
(FDM), voorheen FDC.
De eigenaar van het Mijdrechtse
bedrijf beseft dat mensen op ‘iedere
straathoek’ een hypotheek kunnen

krijgen. Theo Vergeer richt zich echter bij elke klant op de best passende lening voor ieders situatie. En bij
Financiële Diensten Mijdrecht vált
er ook iets te kiezen, want er wordt
gewerkt met verschillende geldverstrekkers.
De medewerkers van FDM gaan
niet over één nacht ijs. Tijdens het
eerste oriënterende gesprek wordt
duidelijk wie de klant is, wat hij wil

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag 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.

zich meteen opgeven voor een kindercursus tekenen en schilderen.
Voor de over het algemeen wat oudere bewoners van De Kwakel was
er het Jeu des Bouleskampioenschap. Velen vochten op sportieve
wijze om een ereplaats in het Kwakels klassement. Uiteindelijk was
het Jan Bartels, die met de eerste
prijs aan de haal ging. Na de klok
van vijf uur was het tijd om op te ruimen. Hierbij kon de organisatie gedurende de 25 jaar dat de braderie
bestaat, onder andere rekenen op

de medewerking van recyclingbedrijf Spelt en is daar uiteraard zeer
erkentelijk voor. Slechts enkele uren
later was amper meer te zien, dat de
straten in het centrum van De Kwakel vol hadden gestaan met kramen
en speelattributen. Voor de organisatie in zijn huidige vorm, was dit tevens de laatste braderie.
Een opvolger heeft zich reeds gemeld en zal de komende tijd ingewerkt worden, zodat u volgend jaar
toch weer op een Kwakelse braderie kunt rekenen.

en waar de grenzen liggen. Op basis van de informatie uit het eerste
gesprek wordt een eerste financieel
advies gegevens. Vervolgens wordt
er samen gekeken naar de haalbaarheid en de verdere wensen en
als er een ‘go’ is, wordt alles samen
in orde gemaakt.
De naam zegt het al: Financiële
Diensten Mijdrecht is meer dan een
hypotheekadviescentrum. Men kan
de klanten ook wegwijs maken in
de wirwar van informatie over verzekeringen. Een verzekering is volgens Theo Vergeer een noodzakelijk
iets, waar met het juiste advies veel
op bespaard kan worden.

Naast advies over verzekeren, kan
men bij FDM ook terecht voor het
invullen van de belastingpapieren,
advies over pensioenen en arbeidsongeschiktheid.
Theo Vergeer ziet het samen met
Hans Oudshoorn, Annemiek Berendsen, Evelien de Haan en Michiel Vergeer als een uitdaging om
u te adviseren rondom al uw financiële vraagstukken.
Financiële Diensten Mijdrecht is
gevestigd aan het Burgemeester
Haitsmaplein 29 en te bereiken op
0297-273037 of via: info@fidice.nl.
Meer informatie kun je vinden op de
nieuwe website: www.fdmijdrecht.nl

Nieuw: my yoga

Vinkeveen - Een nieuwe cursus waarin je kunt werken aan
BODY&MIND in balans. Vanaf 14
september in de Boei in Vinkeveen.
My Yoga is een les met invloeden
uit verschillende yogastijlen. In de
asana’s/houdingen leer je je te ontspannen terwijl je lichaam zich inspant en zich stretcht. De uitdrukking: ”Stretch your body, stretch
your mind” geeft voor mij goed weer
wat yoga voor je kan betekenen.
Kun je flexibel zijn in je leven, kun je
in je kracht blijven, kun je ontspannen blijven onder stressvolle omstandigheden? Door je ademhaling
te leren reguleren tijdens de oefeningen helpt je te ontspannen. Bewust iedere keer je aandacht brengen naar je lijf zorgt voor rust in je
hoofd.
Je krijgt in de les de mogelijkheid

Gevonden
- Vinkeveen, Achterbos: Grijs-witte kat.
- De Kwakel, Bedrijvenweg: Zwart-roestbruine kat. Normaal postuur.
- Wilnis, Dorpsstraat: Cyperse kater: Loopt daar al enige tijd rond.
Zijn ene oor is een stuk kleiner.
- Uithoorn, Geometrielaan: Schildpadpoes van ongeveer 1 jaar.
Loopt daar ongeveer 1,5 maand rond.
- De Kwakel, Drechtdijk: Kat. Wit-grijs, met grijze vlekken en donkere staart.
- De Hoef, Oostzijde. Kleine grijze cyperse kat.
- Uithoorn, Noorse Lijster: Grijze kat met klein wit befje op de borst.
- Mijdrecht, Oostlanderweg t.h.v. Molenland: Zwarte ongecastreerde kater.
- Wilnis, Padmosweg: Zwart-witte kat met witte buik en bef. Heeft
een witte streep over de kop en draagt een rood bandje.
Goed tehuis gezocht voor
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een
zwart-wit katertje.

Open Dag VerkeersCollege

”Stretch your body,
stretch your mind”
geboden om de asana’s op jouw niveau uit te voeren. Aan het einde
van de les is er een 10 minuten durende meditatie.
Body&Mindfulness: ‘Bereik meer
met minder moeite’
Een les waarbij het echt draait om
ontspannen, rust in het hoofd en
rust in het lijf. Moeiteloos bewegen, dit in tegenstelling tot My Yoga, waarin je spieren hard werken.
In My Yoga sta je lang stil in houdingen, in Body&Mindfulness niet,
hier bewegen we door vooral binnen je grenzen. Het bijzondere is dat
in deze les je steeds meer ruimte en
ontspanning gaat ervaren door de
zachtheid van de bewegingen. Qua
tempo lijkt het meer op T’ai Chi,
maar in uitvoering voelt het meer als
hele zachte stretch. Deze lessen zijn
op muziek. Door het moeiteloos bewegen binnen je grenzen is deze les
uitstekend geschikt voor mensen
met chronische pijn en spanningsklachten. Ook hier weer een lange
geleide meditatie aan het einde.
Woensdagavond: 19.15 uur-20.30 u
Body&Mindfulness, 20.45 -21.45 u
My Yoga.
Krista Somberg verzorgt de lessen.
Zij heeft als de basis de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding en
heeft zich daarna gespecialiseerd in
chronische klachten en Body&Mind
training en coaching.
In De Boei verzorgt zij op donderdag
ook lessen My Body Fit 40+ en 55+

Vermist
- Uithoorn, Fokkemast: Schildpadpoes met witte pootjes en witte
buik. Ze is 1 jaar oud en heet Saar.
- Vinkeveen, Herenweg: Ongecastreerde cyperse kater van 1 jaar
oud. Zijn naam is Kaatje. Hij is vrij tenger.
- Vinkeveen, Reigerstraat: Grijs/zwart/witte kater. Hij heeft witte
pootjes en een zwart snorretje. Flintstone is 18 jaar en erg mager.
- Mijdrecht, Parel: Rood-wit gecastreerde kater van 18 jaar. Zij
naam is Wiskie en hij heeft een gerafeld rechteroor en een rode
vlek op zijn neus. Hij loopt slecht en heeft een vervilte vacht.
- Baambrugge, CP de Grootstraat: Doortje. Zwart-witte poes. Ze
heeft een zwarte neus en eronder wit. Witte buik en bef. Zwarte
rug zwart en gevlekte poten.

Mijdrecht - Het VerkeersCollege
is op 1 mei 2009 begonnen met rijlessen te verzorgen vanuit de regio
Mijdrecht. En nu 2 jaar later is ‘Het
VerkeersCollege’ de grootste rijschool in Mijdrecht met 7 lesauto’s,
bromfietsen, motoren en een eigen
vrachtauto. Vanwege de groei die zij
de afgelopen 2 jaar hebben doorgemaakt werd het tijd voor een eigen locatie. Die eigen locatie hebben ze gevonden en per 1 juli jl. is
het VerkeersCollege gevestigd aan
de Groot Mijdrechtstraat 39 D, in
Mijdrecht. Het VerkeersCollege wil
deze locatie feestelijk in gebruiknemen en u de kans geven om met

Proostdijschool krijgt
nieuw speeltoestel
Regio - De kinderen van de Proostdijschool kregen na de zomervakantie een leuke verrassing.
Op het schoolplein stond een nieuw
schommeltoestel. De oude schommel was voor de zomervakantie
al door een aantal ouders en leerkrachten verwijderd van het schoolplein en ook het kleuterspeelhuisje
was weggehaald. Ook werd toen al
een ballengooitoestel geplaatst.
In de laatste week van de vakantie zijn er een nieuw huisje en een
zogenoemde ‘nestschommel’ geplaatst. Op deze schommel kunnen

de kinderen met meerdere tegelijk
liggen of zitten. De vernieuwing van
deze speeltoestellen zat al een tijdje in de planning. Met sponsoring
van SC Johnson en het Rabobankfonds kon het dan eindelijk mogelijk gemaakt worden, waarvoor veel
dank aan beide firma’s. De schommel werd officieel geopend door de
kleuters met het doorknippen van
het lint, waarna de schommel met
veel enthousiasme in gebruik genomen werd. Al met al een goed begin
van het nieuwe schooljaar voor de
Proostdijschool.

hen kennis te komen maken, een rijtest te doen op de motor/in de auto of vrachtauto of een theoriesessie
over de nieuwe regels bij te wonen.
Natuurlijk kunnen de instructeurs
van Het VerkeersCollege ook al uw
vragen beantwoorden over: 2todrive
(16,5 jaar B rijbewijs) en de code 95
(nascholing chauffeurs).
Komt u ook even langs?
De koffie met wat lekkers erbij en
de instructeurs staan voor u klaar!
Aanstaande zaterdag 27 augustus van 10.00 uur tot 15.00 uur. Bij
‘Het VerkeersCollege’ aan de Groot
Mijdrechtstraat 39 D in Mijdrecht.

Postzegelruilbeurs
Uithoorn - De vakantie is weer
voorbij en Filatelisten Vereniging
Uithoorn gaat het nieuwe seizoen
weer beginnen met de maandelijkse
zaterdagse postzegelruilbeurs op 3
september. Er is ruimte genoeg om
te parkeren en om postzegels te ruilen in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Advies taxatie en verkoop
Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd gezellig om er te praten over de filatelistische hobby bij
een kopje koffie. Er zijn altijd leden
van de filatelistenvereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van

postzegels. Ook is er de mogelijkheid, dat er advies wordt gegeven
bij taxatie en verkoop van verzamelingen.
Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat vind je op deze
ruilbeurs. De vertrouwde handelaren zijn weer aanwezig.
Ook de jeugd is zeer zeker welkom
om te ruilen en voor eventuele vragen over het verzamelen van postzegels. De ruilbeurs is open van
10.00 uur tot 15.00 uur.
De postzegelruilbeurs wordt gehouden in het Wijksteunpunt aan de Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
Wilt u meer weten, bel dan 0297525556.

10:42
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Boekpresentatie: Aalsmeerders/
Uithoornaars in oorlogstijd’
Regio - Vrijdag 19 augustus reikte
auteur Theodore van Houten (59) de
eerste exemplaren van zijn zojuist
verschenen boek ‘Een vrij ernstig
geval - Aalsmeer en Aalsmeerders
in oorlogstijd’ - uit aan acteur Helmert Woudenberg en de Aalsmeerse burgemeester Pieter Litjens.
Een en ander vond plaats in de bovenzaal van Café restaurant De Oude Veiling aan de Marktstraat 19 in
Aalsmeer. De belangstelling voor
deze presentatie maar vooral ook
voor het onderwerp bleek zo groot
te zijn, dat de zaal te klein was. Enkele stoelen en tafels moesten zelfs
worden geruimd om meer staanplaatsen mogelijk te maken.

Bouwbedrijf Drost
vijfendertig jaar jong
Mijdrecht - Dit jaar viert Bouwbedrijf Drost aan de Nijverheidsweg 12
zijn 35-jarig bestaan. In 1976 startte
de huidige eigenaar-directeur Frans
Drost (58), geboren in Mijdrecht,
met zijn activiteiten in Werkendam
omdat hij daar samen met zijn ouders (korte tijd) woonde. Via zijn
zuster kwam Frans uiteindelijk in de
huizenmarkt terecht. “Mijn zus had
in Werkendam een horecapand en
had hulp nodig, terwijl ik eigenlijk
iets voor mijzelf wilde beginnen in
het onroerend goed. In het weekend ben ik toen achter de bar gaan
staan en door de week heb ik mij
toegelegd op de aankoop van oude
huizen, die op te knappen en weer
door te verkopen. Ik deed dat samen
met mijn vader. Het ging boven verwachting allemaal zo goed dat het
in een stroomversnelling raakte en
ik maar kort bij mijn zus achter de
bar heb gestaan”, vertelt Frans. Hij
keerde terug naar zijn roots en ging
met zijn inmiddels gestichte gezin in 1977 in Wilnis op de Herenweg wonen. Daar huurde hij bij Rolf
en Aartje Verkaik op de hoek van
de Oudhuyzerweg een opslag- en
werkruimte. In de jaren tachtig ontstond een economische crisis waardoor er in het onroerend goed nagenoeg niets meer te verdienen viel.
Noodgedwongen schakelde Frans
Drost toen over op de aannemerij
en behaalde zijn diploma’s en erkenningscertificaten. Sindsdien is
hij actief in die branche met specialisatie in de verbouw, aanbouw
en uitbouw van huizen. Een activiteit waarmee hij ook ooit begon en
tot nu toe een succesvolle keuze is
gebleken.
Samen bedenken wij het
Het werkterrein van Bouwbedrijf
Drost ligt voor 75 procent binnen De
Ronde Venen. Het betreft voornamelijk aan- en verbouw van woningen, met af en toe ook een bedrijfspand. Frans: “Als een klant ons benadert voor een opdracht gaan wij
daarmee eerst een oriënterend gesprek aan. Dat is logisch om aan de
weet te komen wat er van je wordt
verlangd en of dat past binnen ons
activiteitenprogramma. Een grote
rol daarin speelt onze lijfspreuk ‘Samen bedenken wij het’. Met elkaar
ga je de ideeën uitwerken wat het
moet worden waarbij je streeft naar
een optimaal resultaat. Aan de hand
van de wensen en ideeën laten we
door een bedrijf waarmee we een
samenwerkingsverband hebben, op
professionele manier de bouwteke-

ningen verzorgen. Maar altijd in samenspraak met de opdrachtgever.
Daarin ligt onze kracht, net zoals
wij ons gespecialiseerd hebben in
de aan- en verbouw van bestaande
woningen. Nieuwbouw is niet ons
métier. Binnen ons eigen marktgebied zien we veel meer mogelijkheden en er blijkt ook een groot aanbod aan werk te zijn in zowel grote als kleine opdrachten. Dat brengt
het huidige tijdsbeeld ook met zich
mee nu de aan- en verkoop van huizen goeddeels stagneert. Veel mensen overwegen dan maar te blijven ‘zitten’ op hun huidige locatie.
In voorkomende gevallen overwegen zij hun woning al dan niet gedeeltelijk te laten verbouwen of uit
te bouwen. Uiteindelijk komt dat
ook de marktwaarde van de woning
ten goede. Dan komen wij in beeld.
Maar ook om woningen van senioren levensloopbestendig te maken.
Daarin kunnen wij heel veel betekenen, vanaf adviseren tot en met
aanpassing en verbouwing. Bijvoorbeeld door een garagebox naast het
huis erbij te betrekken of de woning
op een andere manier uit te bouwen
met de bedoeling alles zoveel mogelijk gelijkvloers te krijgen. Ook in
deze sector smaken wij het genoegen veel opdrachten toebedeeld te
krijgen. De opdrachtgevers hebben
dus vertrouwen in ons. Dat is een
belangrijk gegeven. Kortom, wij bieden een brede groep bewoners de
helpende hand als het gaat om wat
voor verbouwing of aanbouw van
hun huis dan ook.”
Familiebedrijf
Bouwbedrijf Drost is een echt familiebedrijf. Naast Frans Drost zijn nog
3 familieleden in het bedrijf werkzaam. Zijn twee zonen Fred (31),
Tim (25) en neef Jeroen (30). Fred
heeft 5 jaar bij Midreth gewerkt.
Tim heeft twee en een half jaar gewerkt bij de gemeente Purmerend
om kennis op te doen binnen het
raam van ‘bouw en woningtoezicht’.
Waar sommige bouwbedrijven in
De Ronde Venen noodgedwongen
van het bouwtoneel moesten verdwijnen, stond men bij Drost klaar
om een aantal werknemers daarvan een nieuwe kans te bieden hun
vak voort te zetten. Intussen biedt
Bouwbedrijf Drost werk aan 12 personeelsleden. “Wij maken hier zelf
weinig prefab elementen. Het meeste laten we maken door gespecialiseerde bedrijven. Zoals hardhouten kozijnen bij Bleumink in Wilnis. Maar als men kunststof kozij-

nen wenst zorgen we daar natuurlijk ook voor. Ons eigenlijke werk
bestaat grotendeels uit het ontwikkelen en uitwerken van ideeën voor
de klant. Dus puur klantgericht bezig zijn. Toch hebben we achter ons
kantoor een werkplaats en materiaalruimte. Daar doen we voorbereidende werken, voor onderdelen in
en aan de woning. Ook doen wij sanitairwerk, zoals badkamers en toiletten. Op het gebied van installatie
huren we specialisten in; dat doen
we ook als er metsel- en stukadoorswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Wij werpen ons op
als hoofdaannemer en maken voornamelijk gebruik van lokale, specialisten die met ons samenwerken.
Wij geven aan wat en wanneer ze
het werk moeten doen en je kunt
een klus aan hen toevertrouwen.
In principe heeft Drost alleen maar
timmerlieden in dienst.” Aldus Frans.
“Wij zorgen ervoor dat die mensen
volgens planning aan de gang kunnen, dat er materialen zijn en dergelijke. Dat doen wij samen met hen,”
vult Tim aan. Samen met Fred legt
hij contacten met klanten en dragen zij ideeën en oplossingen aan in
bouwkundige aspecten. Daarnaast
behoren het maken van offertes,
werkvoorbereiding, het inkopen van
materialen, inhuren van mensen en
zo meer eveneens tot de activiteiten. Maar ook of het bestemmingsplan het toelaat en het regelen van
de noodzakelijke vergunningen. “In
onze beleving is er niets leukers en
mooiers om een bestaand huis op te
knappen of uit te bouwen. Daar zijn
we dan ook echt specialist in geworden. Ons bedrijf is aangesloten
bij de landelijk erkende organisatie
Bouwgarant.
Dat houdt in dat een bouwopdracht
van een klant gegarandeerd wordt
uitgevoerd en afgewerkt mochten er zich onverhoopt calamiteiten
voordoen, zoals het failliet gaan van
de aannemer. Daarnaast zorgen we
er zelf wel heel goed voor dat alles
goed verloopt, want je werkt bijna
uitsluitend in de regio. Als je slecht
werk aflevert komt dat meteen naar
buiten en kan je wel inpakken natuurlijk. Die stok staat dus altijd
achter de deur”, aldus Tim.
Bouwbedrijf Drost bestaat uit een
jonge ploeg mensen met kennis van
zaken, verantwoordelijkheidsgevoel
en hart voor het werk. Ze staan voor
u klaar om elke klus aan huis vakkundig bij u uit te voeren. Want samen met u bedenken zij het!

Dit alles tot verrassing van de organisatie en niet in de laatste plaats
van de auteur, die de opkomst van
naar schatting honderd belangstellenden uit Aalsmeer en omgeving niet hadden verwacht. Om die
reden had de Aalsmeerse journalist en gespreksleider Pierre Tuning
de bijeenkomst maar wat ingekort,
omdat een uur staan en de stijgende temperatuur in de zaal hem door
een aantal (oudere) mensen niet in
dank zou zijn afgenomen.
Dikste boek
Voordat het boek werd gepresenteerd gaf oud-journalist en voormalig hoofdredacteur van een lokale krant Dick Piet een voortreffelijke inleiding op dit boek, dat tot nu
toe het dikste boek is dat ooit over
Aalsmeer is geschreven. En dan nog
wel over een korte historische periode, de oorlogsjaren. Een zwarte en
moeilijke tijd voor de inwoners van
dit bloemendorp.
Het programma omvatte ook een
korte maar originele zwart/wit film
over de inhuldiging van de toenmalige NSB-burgemeester H.F.W.
Kolb en zijn staf, compleet met beruchte Aalsmeerse NSB-ers, kinderen van de Jeugdstorm e.d. Het
werd door een muisstille zaal aanschouwd, door sommigen met open

weer op te rakelen? Ja, want de geschiedenis moet levend gehouden
worden om mensen niet meer in dezelfde fout te laten vervallen. Bovendien was de geschiedenis over
Aalsmeer uit die jaren nog nooit op
een dergelijke manier samengevat. Theodore van Houten heeft de
moed getoond dit te doen.

Boekpresentatie ‘Een vrij ernstig geval’, v.l.n.r.: burgemeester Pieter Litjens,
auteur Theodore van Houten, acteur Helmert Woudenberg en journalist Pierre Tuning
mond. Enkelen van de aanwezigen
waren toen nog kinderen die aan
de hand van vader of moeder langs
de kant van de straat stonden om
de inhuldiging bij te wonen, ook al
moesten die er niets van hebben…
Opnamen van de film zijn als foto
in het boek opgenomen. Overigens
komt daarin ook een passage voor
van de bekende Nederlandse cabaretiers Wim Kan en Corry Vonk die
in Aalsmeer hebben gewoond. Zij
verbleven destijds in Indonesië voor
een tournee met hun ABC-cabaret toen de Japanners NederlandsIndië onder de voet liepen en Wim
en Corry in de gevangenkampen terecht kwamen.
Levende geschiedenis
Het boek werd mede opgedragen
aan acteur Helmert Woudenberg,
wiens ouders. die hij nooit heeft gekend, lid van de NSB en de SS waren. Zijn vader sneuvelde aan SSzijde nog voor zijn geboorte. Zijn
nog jonge moeder, afkomstig uit de
Aalsmeerse SS-familie Jooren, stierf
kort na de oorlog in Duitsland aan
een infectie. Hij heeft van de oorlogstragiek van zijn familie (Jooren
en Woudenberg) kunst gemaakt.
Tijdens de presentatie vertelde
Woudenberg iets over het doen en
laten van zijn familie gedurende de
oorlog en bracht dat op een tragikomische wijze onder woorden. Zelf
heeft hij nooit iets met beide bewegingen gehad. Burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer prees het
doorzettingsvermogen van de auteur om het boek na jarenlange onderzoekingen waarheidsgetrouw te
kunnen samenstellen. Of het zinvol
is 66 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de geschiedenis

Behalve medewerking van de
Aalsmeerse journalisten Pierre Tuning en Dick Piet aan deze presentatie, werkten eveneens mee de
Aalsmeerse zanger Henk van Leeuwen en de Utrechtse pianiste Ariadne Verstegen. Zij brachten live liedjes uit de oorlogstijd ten gehore die
wonderwel pasten in deze ambiance en door eenieder op prijs werden
gesteld.
Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen bij de uitgever
ter plaatse een boek kopen. Dat lieten de meesten zich geen twee keer
zeggen.
Kort gezegd wordt in het 424 bladzijden tellende boek een beeld uit
die tijd weergegeven, met onderwerpen als de bloemenexport, de
Jodenvervolging, het aandeel van
de Nederlandse politie en hulppolitie daarin, het onderduiken, de NSB,
het verzet en verraad in Aalsmeer
en wijde omgeving, de oorlogsschade, watersport, collaboratie, de hongerwinter, Aalsmeerders in de SS en
Aalsmeerders in concentratiekampen, enzovoort.
Het boek heeft voornamelijk een regionaal karakter en zal – geschiedkundig gezien - als zodanig worden
ervaren. Niettemin zullen zij die de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog als een studieobject van
hun interessegebied beschouwen,
dit boek als een waardevolle aanvulling ter completering van hun
collectie in de boekenkast willen
hebben.
Breed perspectief
Theodore van Houten voltooide na
ruim tien jaar onderzoek dit omvangrijke werk in boekvorm waar-

in hij vertelt over zijn geboorteplaats
tijdens de Duitse bezetting met als
titel: ‘Een vrij ernstig geval, Aalsmeer
en Aalsmeerders in oorlogstijd’. Het
boek behandelt vele aspecten van
de oorlogsjaren in Aalsmeer en omgeving, maar het perspectief is toch
veel breder. Er werkten 300 informanten aan mee. In het Nationaal
Archief heeft de auteur dossiers bestudeerd van meer dan 160 personen die in aanraking kwamen met
de naoorlogse Bijzondere Rechtspleging.
Het boek geeft informatie over
de chaotische NSB en Aalsmeerse ‘NSB-firma’s’. Onder de NSBbloemenexporteurs was Jan van
Maanen een gunstige uitzondering.
Hij heeft gedurende de hele oorlog mensen geholpen, bijvoorbeeld
door hen te vrijwaren van dwangarbeid in Duitsland. In de eerste oorlogsjaren steeg de export van bloemen enorm, vooral naar Duitsland.
Heel Aalsmeer heeft hiervan geprofiteerd. Een bijzondere bedrijfstak
was de scheepsbouw.
Vanwege vooroorlogse leveringen
aan de Staat werd De Vlijt door de
bezetter gedwongen tot collaboratie. De opperbevelhebber van de
Wehrmacht, Christiansen, liet er boten bouwen voor privédoeleinden.
Hij was kind aan huis op de werf.
Een beruchte figuur was de even
sluwe als gestoorde SD-spion Anton van der Waals, die zich in de
herfst van 1944 in Aalsmeer vestigde, zijn huisknecht Mossinkoff
op gruwelijke wijze vermoordde en
diens wettige identiteit overnam.
Sinds juli 1941 had Aalsmeer een
NSB-burgemeester, H.F.W. Kolb,
een tirannieke despoot, die in mei
1940 nog vrijzinnig democraat was.
Kolb zag kans zijn kritische Hoofd
Gemeentewerken ir. W. Gijzen weg
te werken. Gijzen stierf in Dachau,
waar ook de Aalsmeerse huisarts Koenraad verbleef. Van Koenraad zijn vele brieven uit de kampen
Vught en Dachau in het boek opgenomen. De Jodenvervolging, ‘Judenhilfe’ en het onderduikbestaan in
Aalsmeer krijgen ruim aandacht, zo
ook vormen van verraad, de dwangarbeid van de Arbeitseinsatz, de illegale pers (Trouw, Het Parool, De
Waarheid, Vrij Nederland, etc.), het
veilingwezen, de hongerwinter, de
gigantische oorlogsschade aan de
bloemenkassen en dergelijke alsook de nadrukkelijke aanwezigheid
van Duitse militairen.
De schrijver heeft gebruik gemaakt van vele ego-documenten,
authentieke dagboeken en dergelijke, waaronder een logboek van de
hongerwinter van de bekende pacifist Al Jongkind, zijn familie en onderduikers.
Theodore van Houten, Een vrij ernstig geval, Aalsmeer en Aalsmeerders in oorlogstijd; ISBN 9789075879308, 424 blz., 140 foto’s, register en vele bijlagen, 35,-.
Uitgeverij Van Gruting, Westervoort,
www.vangruting.nl. Het boek is verkrijgbaar dan wel te bestellen bij de
reguliere boekhandel.
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Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

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

De bus en de Faunalaan
Uithoorn - Op 21 augustus 2011 is buslijn 149 geopend vanaf de N201 tot aan de nieuwe buslus
in de Faunalaan. Dan hebben de bewoners van
Legmeer-West eindelijk een openbaarvervoerhalte binnen gerede afstand . In het ‘beleid’ van maximale verkeersveiligheid zal de gemeente tegelijkertijd de Faunalaan (voor zover deze nog niet
voorzien van aanliggende woningen) gesloten verklaren voor voetgangers en (brom) fietsers.
Ten eerste is de bushalte bij de nieuwe buslus dan
niet bereikbaar voor reizigers en blijven de aangebrachte mogelijkheden om fietsen te stallen werkeloos staan. Het negeren van de aangekondigde
verbodsborden geeft kansen op boetes, die de ritprijs met de bus aanzienlijk verhogen.

zodanig dat patiënten kunnen overwegen dan
maar met de auto te gaan.
Ten derde is de fietsverbinding tussen De Kwakel en Legmeer/Legmeer-West door het fietspad
langs UHAC een welkome route, die de gevaarlijke oversteek bij de Noorddammerweg omzeilt,
dan zinloos.
Het samengaan op een wegvak van lijnbussen
(met beperkte frequentie), bouwverkeer en langzaamverkeer is niet 100 % veilig te noemen. Maar
met enige creativiteit is er echt wel een oplossing
te bedenken. En voetgangers kunnen sowieso gebruikmaken van het natuurpad in de ecologische
zone en dus het geweld van het gemotoriseerd
verkeer ontwijken.

Ten tweede wordt de huidige snelle verbinding
voor langzaamverkeer van de Legmeer/LegmeerWest met het UHAC zeer beperkt. De omweg is

ir. R. W. de Groot
Langs de Baan 32
56.67.21

Situatie Dukaton, levensgevaarlijk
Mijdrecht - Ik las zojuist uw commentaar op de
recent gecreëerde verkeerssituatie op de kruising
Dukaton/Aquamarijn. Het is mij uit het hart gegrepen! Vanaf dag 1 dat het nieuwe hek er stond heb
ik geroepen dat er niet goed is nagedacht.
Maar de wijziging heeft nog een andere zeer gevaarlijke situatie teweeggebracht: De fietsers uit
de wijk Hofland Noord Noord worden nu geacht
over te steken naast het zebrapad ter hoogte van
de Nobel. Die fietsers moeten daar echter voorrang verlenen aan het verkeer op de rijbaan van de
Dukaton (zie de ‘haaientanden’), terwijl de over-

stekende voetgangers (die immers op het zebrapad lopen) wel door mogen lopen als er verkeer
aankomt. Ga dat eens aan jonge kinderen uitleggen! Die begrijpen absoluut niet hoe dat nu in elkaar zit. Volgens mij kunnen we erop wachten tot
daar een keer een ernstig ongeluk gebeurt, met
natuurlijk een kind in de slachtofferrol. Met opnieuw dank aan de Gemeente.
Willie Tieman-Ronner
Toermalijn 39
Mijdrecht

Even reageren...
Uithoorn - Even wil ik reageren op een artikel in
uw blad van 17 augustus. Het gaat over de voormalige IBM toren. Mooi plan, valt niets op aan te
merken.
Maar.... ergens bijna aan het eind van het artikel
staat iets waar ik het niet helemaal mee eens ben.
namelijk: Volgens Jurgen de Reus is er noch in Uithoorn, noch in de omgeving een woonlocatie te
vinden met vergelijkbare allure van dit in aanbouw
zijnde appartementencomplex... dat spreek ik dus
tegen.
Dan zou ik mijnheer De Reus even willen attenderen op het voormalig ABN Bank gebouw aan het
Marktplein in Uithoorn. Dat is namelijk omgeto-

verd tot een zeer fraai appartement van bijna 400
m2 woonoppervlak, incl. een garage voor 2 auto’s.
Het is alleen jammer dat het hele Marktplein-gebeuren en de Dorpsstraat zo verloederd zijn, leegstaande panden links en rechts. Eigenlijk is dit
pand veel te mooi voor deze locatie. Toentertijd
anderhalf jaar aan het verbouwen en bouwen geweest. Het uitzicht op de Amstel is natuurlijk heel
fraai. Mijnheer De Reus mag rustig komen kijken.
Dit wilde ik even kwijt.
Esther van Laake
Marktplein 9
Uithoorn

.

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

We zijn er weer
De vakanties zijn alweer bijna afgelopen. Tijd voor
SeniorWeb DRV om ook de draad weer op te pakken. Het gaat dan om onze cursussen en workshops,
want die hebben tijdens de vakantiemaanden stil gelegen. De inloopochtenden op dinsdag en donderdag daarentegen gingen gewoon door en dat hebben we gemerkt. De komende periode leggen wij
weer de nadruk op de gratis workshops ‘Kennismaken met de computer’ en ‘De eerste stappen’. De
eerstgenoemde is bedoeld voor mensen die overwegen een computer te kopen. Zij maken dan kennis met de mogelijkheden van de laptop en de desktop en waar allemaal op gelet moet worden. Ook
gaan we in op de zogenoemde tablets zoals de Ipad
van o.a. de firma Apple. Leuke hebbedingetjes voor
mensen die op een plat scherm met aanraaktoetsen
graag spelletjes spelen, boeken willen lezen of dingen op internet willen bekijken. Let wel, die tablets
hebben niks met Windows te maken. De workshop
‘De eerste stappen’ is nieuw en bedoeld voor mensen die pas een computer hebben aangeschaft en
nog niet goed weten hoe er mee om te gaan. De derde workshop die we aanbieden gaat over beveiliging
van de computer. Hoe voorkom je dat er via internet
allerlei rommel op de computer binnenkomt. Welke
programma’s heb je daarvoor nodig en hoe stel je
die in. De kern van die gratis workshop is “Laat geen
sporen achter”.

Aanmelden
Aanmeldingen voor workshops en cursussen kan telefonisch en dan graag op de dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur. U kunt dan ook
langskomen. Op die ochtenden houden wij open
huis voor iedereen die vragen of problemen heeft
over of met de computer thuis. Er is dan altijd iemand
aanwezig. Op andere dagen en uren loopt u de kans
de docent midden in de les te storen of krijgt u het
antwoordapparaat.
OnS LESpROGRAMMA

Verder de acht lessen durende basiscursus Windows. Die cursus in ons leercentrum is primair gebaseerd op het besturingsprogramma Windows versie 7, Internet Explorer versie 8 en het emailprogramma Windows Live Mail versie 2011. Cursisten die
thuis met Vista draaien, kunnen desgewenst Windows Vista, Internet Explorer versie 7 en het emailprogramma Vista Mail opstarten. Voor gebruikers
van XP hebben we Windows XP met Internet Explorer versie 8 en Outlook Express versie 6.

Kennismaken met de computer
- Gratis workshop van twee uur op maandagmiddag 29 augustus en vrijdagmorgen 16 september.
De eerste stappen
- Gratis workshop van twee uur op woensdagmiddag 7 september en woensdagmiddag 21 september
Computerbeveiliging
- Gratis workshop van twee uur op vrijdagmorgen
9 september en vrijdagmorgen 23 september.
Basiscursus Windows
- Acht lessen te beginnen maandagmiddag 5 september, woensdagmorgen 7 september, donderdagmiddag 8 september, maandagmorgen 31 oktober en donderdagmiddag 3 november.
Vervolgcursus Internet en Email
- Zeven lessen te beginnen dinsdagmiddag 30 augustus en woensdagmorgen 2 november.
Cursus Fotobewerken
- Acht lessen te beginnen maandagmorgen 5 september en dinsdagmiddag 1 november.
Opfriscursus Windows
- Vier lessen te beginnen op woensdagmiddag 5
oktober. Deze cursus gaat met name over hoe om
te gaan met bestanden en mappen.
Internetbankieren
- Gratis workshop van twee uur voor rekeninghouders Rabobank. De eerstvolgende is op vrijdagmorgen 26 augustus en verder elke laatste vrijdag van de maand tot eind 2011.
CD’s en DVD’s branden.
- Meld u aan voor vaststellen datum. Dit geldt ook
voor de cursussen Word, Works, Open Office,
Aanleg netwerk.

De ontwikkelingen op computergebied blijven maar
doorgaan en dwingen ons daar op in te spelen, vandaar die verscheidenheid. Laat ons vooraf weten
waar u thuis mee werkt. Het gaat dan om de thuis
geïnstalleerde Windows versie, de Internet Explorer
versie en de naam en versie van het door u gebruikte
emailprogramma. Bij het lesgeven houden wij daar
dan rekening mee.

Aanmeldingen en inlichtingen
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch naar
ons leercentrum 0297- 272720 of per email op seniorwebdrv@gmail.com De lessen zijn van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en worden gegeven in het leercentrum aan de Energieweg 107 te
Mijdrecht. Surf ook eens naar onze website: http://
derondevenen.seniorweb.nl

Gratis
Na deze gratis, twee uur durende workshops, staan
de betaalde cursussen. Een er van is de vier lessen
durende opfriscursus Windows. Bedoeld voor mensen die hun kennis van bestandsbeheer willen ophalen. Zoals: Hoe maak je mappen en bestanden, hoe
geeft je die een naam en hoe stop je daar informatie
in. Denk daarbij aan downloaden van internet.

Backstage Hairfashion knipt
voor Stichting Haarwensen
Mijdrecht - Ter gelegenheid van
het vijfjarig bestaan van de salon,
heeft Backstage Hairfahion in Mijdecht geknipt voor het goede doel.
Hiervoor hadden zij een speciale
avond georganiseerd waar het hele team aanwezig was.
Ook de trouwe klanten waren hierbij aanwezig,en met elkaar hebben

ze een mooi bedrag bij elkaar geknipt en geföhnd .
De opbrengst van deze avond gaat
naar Stichting Haarwensen, aangezien dat een prachtig doel is en het
natuurlijk mooi aansluit bij het kappersvak.
Stichting Haarwensen maakt belangeloos pruiken voor kinderen die

door ziekte hun haar moeten missen. Backstage Hairfashion heeft
samen met haar klanten maar liefst
800,- euro opgehaald voor Stichting Haarwensen. De salon heeft dit
mooie bedrag aangevuld tot 1500,euro. Hiermee kan een hele pruik
gerealiseerd worden voor een kind
dat dit nodig heeft.

Jonge ekster op bezoek
Uithoorn -Twee foto’s van een jonge ekster, die van de tuin via de keuken en de hal totaal onbevangen de
woonkamer kwam binnentrippelen toen ik rustig zat te lezen. Ze posteerde zich op een strategische plek op
de stoel bij het raam. Zo kon ze de hele kamer overzien. Toen ik haar een tijdje met een piepstemmetje had
toegesproken besloot ik het fototoestel te halen. Resultaat: bovengeplaatste foto’s. Op een gegeven moment
besloot ze weer uit te vliegen en dat nadat ze nog even op de stoel had gepoept.
Catharina Jensen, Uithoorn

NVVH-Vrouwennetwerk
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op donderdag
1 september houdt NVVH-Vrouwennetwerk om 10.00 uur open ochtend
in de Willisstee in Wilnis. Zij presenteren dan hun nieuwe programma
voor seizoen 2011/2012.
Op deze ochtend is er tevens een le-

zing van een klassiek homeopaat .
In hun jaarprogramma staan weer
interessante lezingen, zoals: een
zeilreis van Kaaphoorn naar Kaap
de Goede Hoop, een literaire solovoorstelling met klassieke muziek,
mode en kunst, Middeleeuws Brug-

ge en de schilder Memling, Oud
Weesp en het Carillon.
Ook hebben zijn er leuke excursies
naar o.a. Landgoed Vollenhoven,
de bibliotheek in Amsterdam, het
Scheepvaartmuseum en het Grachtenhuismuseum in Amsterdam, Oldebroek. Verder een rondleiding
door Huize Franckendael en doorAmsterdam. Kortom: een interessant programma, dus kom naar de
open ochtend. Introducees zijn welkom. Zij betalen 2 euro.

Zumba bij Petra
De Ronde Venen - Zumba is dans
èn fitness op Latijns-Amerikaanse èn internationale muziek. Deze
combinaties verzekeren jou van een
superdynamisch, opwindend en effectief uurtje actie!!! De Zumba formule combineert snelle en langzame ritmes en bewegingen, waardoor je een mooi gespierd lichaam
krijgt en je tegelijk een supergoeie

cardio- en spiertraining doet. De
Zumba passen zijn vrij makkelijk te
volgen en je leeftijd en danservaring
zijn niet van belang.
De lessen zijn zeer gevarieerd en
je zal ze ervaren als een swingend
feest! De onderlinge sfeer is goed
en je hebt genoeg ruimte voor je eigen feestje. Petra geeft Zumba in de
Willisstee in Wilnis op donderdag-

avond om 18.30 uur. De cursus begint op morgen, donderdag 25 augustus, en een proefles is die dag
gratis. Je kan overigens elke week
een proefles proberen en instromen!
De cursus bestaat uit 17 lessen en
duurt tot de kerst. Natuurlijk is Petra
Zumba gecertificeerd docente en ze
gebruikt uitsluitend originele Zumba muziek én choreografie.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.
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Het Historische hoekje

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Kerkstraat Mijdrecht

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

toen

De groene stinkwants

Regelmatig loop ik in onze
tuin te speuren naar alles wat
daar te vinden is. En ik verzeker u: Als je goed kijkt is dat
heel veel. Dit keer kwam ik
de groene stinkwants tegen.
Op een geheel groen blad zul
je deze 1 ½ cm grote wants
door de camouflagekleur
niet zo snel ontdekken, maar
op de geelgroene bladeren
op de foto is dat een stuk
gemakkelijker. De meeste
wantsen soorten – en zeker
de plantenetende soorten
– hebben een camouflagekleur, maar er zijn ook wantsen die felgekleurd zijn. Het
driehoekige schild wijst met
de punt naar achteren. Iets
dat je bij veel wantsen ziet,
maar om het ingewikkeld
te maken ook weer niet bij
allemaal. Met de verharde
vleugels kunnen ze vliegen.
De groene stinkwants heeft
zijn naam te danken aan
de kleur, maar ook aan een
knap vies ruikend goedje in
de klieren aan de zijkant, dat
hij bij gevaar als verdediging
gebruikt. Sommige soorten
kunnen dit goedje zelfs gericht wegschieten. Het schijnt
erg vies te smaken en heeft
bovendien een verlammende werking op de aanvaller.
Geen lekker hapje dus voor
belagers.
Aan de voorkant zie je een
steeksnuit waarmee déze
wants-soort – zoals de
meeste van de ruim 600 in
Nederland
voorkomende
soorten – plantensappen

opzuigt. Niet zo goed voor je
plant dus, maar die schade
valt over het algemeen wel
mee en ik laat hem rustig
zitten.
In de zomer is de groene
stinkwants ‘gewoon’ groen,
maar als ze overwinteren
passen ze de kleur aan en
worden ze bruin. Zodra het
lente wordt en ze uit hun
winterslaap komen kleurt het
lichaam binnen enkele weken weer groen. Vervolgens
zoeken ze een vrouwtje om
te paren, wat ze doen via
trillingen die door de plant
worden doorgegeven. Als
ze elkaar gevonden hebben
zitten ze voor de paring een
tijdje aan elkaar vast met
de achterlijven, waarna het
vrouwtje ca. 100 groene eitjes aan de onderkant van
het blad afzet. Daar blijven
ze een week of 3 zitten tot de
mini wantsjes via een soort
ingebouwde deksel uit het ei
kruipen.
De net uit het ei geslopen
wantsjes lijken wel al iets op
hun ouders, maar vervellen
steeds naarmate ze groter
worden. Bij iedere vervelling
worden ze iets groener.
Veel kijkplezier in uw tuin, of
anders in een plantsoen.
Bent u nieuwsgierig geworden? In november is er een
IVN-lezing over ‘expeditie in
je achtertuin’.
Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen &
Uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Beeldhouwen in Amstelhoek
Amstelhoek - Na de zomerstop begint het beeldhouwen in het atelier
van Henny Heijnen in Amstelhoek
weer in de eerste volle week van
september. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op dinsdagochtend.
Er wordt gewerkt in zachte steensoorten, wat gemakkelijk zittend
aan een tafel gedaan kan worden.
Uitgebreide informatie kunt u lezen

op de website: www.hennyheijnen.nl.
Als u een keer verhinderd bent of
vakantieplannen hebt is dat geen
probleem. U betaalt namelijk per
keer.
Als u zich op wilt geven voor een
bepaald dagdeel of verdere inlichtingen wilt hebben, kunt u mailen
naar henny.heijnen@hetnet.nl of
bellen 0297-560767.

Afsluiting knooppunt
Holendrecht
Regio - Afsluiting wegen rondom
knooppunt Holendrecht in avond
en nacht van woensdag 24 augustus t/m zaterdag 27 augustus. In de
avonden en nachten van woensdag 24 augustus tot en met zaterdag 27 augustus voert Rijkswaterstaat asfalteringswerkzaamheden
uit aan de A2 nabij knooppunt Holendrecht. De hoofdrijbaan van de
A2 richting Amsterdam en de verbindingsweg van de A9 naar de A2
(Amstelveen richting Utrecht) worden diverse avonden en nachten afgesloten in verband met deze werkzaamheden.
Werkzaamheden
- Vanaf woensdag 24 augustus
tot en met vrijdag 26 augustus
zijn er werkzaamheden vanaf ’s
avonds 22.00 uur tot 05.00 uur in
de ochtend.
- In de avond en nacht van vrijdag 26 augustus op zaterdag 27
augustus zijn er werkzaamheden vanaf ’s avonds 23.00 uur tot
07.00 uur de volgende ochtend.
Omleiding
- In geval van afsluiting van de
hoofdrijbaan tussen Utrecht en
Amsterdam, wordt verkeer omgeleid via de parallelrijbaan. De
route wordt aangegeven met
borden langs de weg.

- Bij afsluiting van de verbinding
tussen de A9 en de A2 wordt het
verkeer omgeleid via de afrit Ouderkerk a/d Amstel (afrit 1) de
A2 op geleid.
Gedurende de werkzaamheden
geldt ter plaatse een aangepaste
snelheid. Het verkeer dient rekening
te houden met een langere reistijd
van ongeveer 5 minuten. Vanwege weersomstandigheden kunnen
de werkzaamheden worden opgeschoven.
Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van de
A2. De capaciteit wordt vergroot
waardoor de doorstroming verbetert. Tijdens de werkzaamheden
doet Rijkswaterstaat er alles aan om
de hinder en de overlast zo beperkt
mogelijk te houden en het verkeer
zo goed mogelijk te laten doorstromen.
Meer informatie is te vinden op
www.rijkswaterstaat.nl of via de gratis informatielijn 0800–8002 (ma t/m
zo 06.00–22.30 uur. Ook op andere
plaatsen in de regio Utrecht wordt
gewerkt. Houd rekening met een
langere reistijd en ga goed voorbereid op weg. Wilt u meer weten over
de werkzaamheden in de regio, kijk
dan op www.vananaarbeter.nl.

Overheerlijke kruidenmiddag
in Gerardus Majella
Mijdrecht - Afgelopen vrijdagmiddag was een kruidenmiddag in Gerardus Majella.
De bewoners konden ruiken aan
de verschillende kruidenplantjes als
peterselie, tijm, munt, bieslook en
fantaseerden wat ze ermee konden
gaan doen
Ook werd er kruidenboter gemaakt:
de ene bewoner prakte de roombo-

Wilnisser Veenmolen
open op Monumentendag
Wilnis - Zaterdag 10 september
is het weer Open Monumentendag. In 350 Nederlandse gemeenten kunnen tussen de drie- en vierduizend monumenten gratis worden
bezocht. De Wilnisser Veenmolen is
dan voor jong en oud geopend, van
10.00 tot 16.00 uur. In de molen aan
de Oudhuijzerweg 109 worden bezoekers getrakteerd op 19e-eeuwse
lekkernijen: pannenkoekjes, kruidkoek en kniepertjes, versgebakken
van meel uit de molen. Er is koffie

en thee voor volwassenen, limonade voor kinderen. De hele dag zijn
er rondleidingen, en live beelden uit
de kap met de draaiende wieken, als
er genoeg wind is.
De Wilnisser Veenmolen is een korenmolen uit 1823, waarin nog
steeds ambachtelijk meel wordt gemalen. Langs de molen lopen verscheidene fietsroutes, maar ook met
de auto is hij uitstekend bereikbaar.
Op zondag 11 september is de molen gesloten.

ter, de volgende sneed de bieslook
fijn, een ander sneed de peterselie
kort en weer een ander roerde alles door elkaar met nog een teentje knoflook. Het werd op de toastjes gesmeerd en lekker opgegeten.
Ook maakten ze lavendelspray, het
rook heerlijk in de zaal.
De volgende keer zal een appeltaart
gebakken gaan worden...

NU
De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt uw mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

Sing-in ROM-koor zoekt
leden voor nieuw zangproject
Mijdrecht - Het nieuwe zangseizoen is weer begonnen. Het ROMkoor gaat, na het succes van de jubileumuitvoering van de operette “Im Weissen Rössl”, het volgende seizoen in met een nieuw zangproject. Volgend voorjaar staat een
nieuw muzikaal project op het programma.
Het Regionaal Operette- en Musicalkoor bestaat inmiddels al weer
25 jaar. Deze vereniging bestaat
uit ongeveer 45 enthousiaste leden en kan zeker nog nieuwe mensen gebruiken. Met name mannen
zijn meer dan welkom! Het project
waar het ROM-koor volgend jaar
mee naar buiten wil komen, onder
de naam: ‘Night of the ROM’s’ bestaat uit een avondvullend programma met veel zang, dans en muziek.
Het ROM-koor heeft een uitgebreid repertoire, bestaande uit operette- musical- opera- en filmmuziek maar zingt ook graag ander
repertoire. Voor dit nieuwe project
wordt een oproep gedaan aan iedereen die graag wil meezingen en
zich niet voor langere tijd wil binden.
Vorig jaar is dat een succes geble-

ken en dat heeft er toe geleid dat
er ook voor komend jaar weer een
beroep wordt gedaan op jou als
‘projectzanger(es)’. En wanneer het
je bevalt mag je natuurlijk bij het
ROM-koor blijven.
Op zondag 11 september wordt een
Sing-in georganiseerd in De Meijert
te Mijdrecht om je te laten kennismaken met het ROM-koor, haar leden en haar repertoire en natuurlijk
ook met Ferdinand Beuse, de enthousiaste dirigent van het ROMkoor. Aanvang van de Sing-in is
14.00 uur. Alle stemmen zijn welkom en mannenstemmen in het bijzonder. Daarin kan de vereniging
wel wat versterking gebruiken. Het
ROM-koor is een geweldig leuke
vereniging in een gemengde samenstelling; dat wil zeggen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Ga
eens luisteren en/of meezingen op
11 september of ga anders gewoon
eens langs tijdens een van de repetitieavonden. Het ROM-koor repeteert op donderdagavond tussen
20.00 uur en 22.30 uur in PC Basisschool De Fontein aan de Johan van
Renessestraat in Mijdrecht.

Het zonnestelsel en veel
meer in Fort aan de Drecht
Uithoorn - Crea start per september
weer met een cursus sterrenkunde. Wilt u iets meer weten over onze
plaats in het zonnestelsel of plek in
het Heelal, voor beginner en gevorderde start een cursus op tien dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur.
Voorkennis is niet nodig, belangstelling en nieuwsgierigheid een vereiste! Altijd al willen weten hoe en waarom een Tsunami ontstaat of reizen
door de tijd mogelijk is, neem deel
aan de cursus. Ontdek hoe mooi de
ruimte om ons heen is aan de hand

van de laatste foto’s. Leer iets over
radiosterrenkunde en de voortrekkers rol van Nederlandse astronomen. Wist u dat de grootste radiotelescoop van de wereld in Nederland staat? Zwarte gaten en donkere materie worden minder raadselachtig en u ervaart hoe een planetoïde er uitziet. Verandert het klimaat
echt in een tropische kas of wordt
het juist weer kouder? Het antwoord
ontdekt u op een dinsdagavond! Inlichtingen en opgave zie de website
www.crea-uithoorn.com
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Welk bedrijf is het meest duurzaam in De Ronde Venen?
Genomineerden voor de prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2011. Breng uw stem uit op www.mvoprijs.nl.

Uitzendbureau Moneypenny
Managers van Het Nieuwe Werken
Moneypenny is een uitzendbureau voor thuiswerkers, gevestigd
in Abcoude. Als ‘Managers van Het
Nieuwe Werken’ betrekt Moneypenny mensen bij het arbeidsproces die anders niet zouden kunnen of willen werken. Zoals moeders, (arbeids)gehandicapten of andere mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Thuiswerken is gunstig voor het milieu, omdat woonwerkverkeer daarmee wordt voorkomen. Door mensen zoveel mogelijk op basis van de principes van
Het Nieuwe Werken (onafhankelijk
van tijd en plaats) in te zetten, levert
het bedrijf een belangrijke bijdrage
aan een beter milieu. Ook de werving van personeel gebeurt via de
principes van Het Nieuwe Werken.
Zo worden sollicitaties veelal via de
webcam (!) afgenomen.
Interessante jobs
Moneypenny heeft werk voor goed
opgeleide professionals die minimaal vijf jaar ervaring hebben met
ondersteunde stafwerkzaamheden.

Dat kan zijn secretariaat of administratie, klantcontact, maar ook
HR-management, PR- en marketingcommunicatie of financiën. Het
werkterrein is niet strak begrensd.
Moneypenny biedt ondersteunende stafdiensten in de breedste zin
van het woord. ‘Daarom willen wij
ook graag kennismaken met mensen die ervaring hebben met copywriting, vertalen, grafisch design en
internet.
Wij bieden interessante banen voor
kortere of langere tijd. Met veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Er is ruimte voor flexibiliteit: gestreefd wordt naar variabele uren en parttime werken. Vaak
kun je (deels) vanuit je eigen huis
werken. Wij hebben veel te bieden,
maar vragen ook veel. Ben je ondernemend, zelfstandig, klantgericht
en communicatief? Ben je werkelijk vaardig met computers? En heb
je relevante werkervaring? Schrijf je
dan in als Flexibele Assistent (FA)
bij Moneypenny,’ zo luidt de oproep
voor gegadigden.

Landelijk
Moneypenny is 11 jaar geleden opgericht door Marianne Sturman (foto) en gevestigd in Abcoude, maar
de medewerkers zijn actief in alle regio’s van het land. Veelal vanuit
hun eigen thuiskantoor. “Dit is mogelijk doordat wij alle facilitaire zaken slim gebundeld hebben in ons
centrale kantoor. Hier wordt de post
van opdrachtgevers gescand en bevindt zich het fysieke archief. Alle
ICT-oplossingen die het de Flexibele
Assistenten mogelijk maken om op
afstand met elkaar samen te werken
worden gehost vanuit een datacentrum in Schiphol-Rijk”, laat Marianne weten.
Om met kandidaten en (potentiele) opdrachtgevers ook in de regio’s een persoonlijke band te kunnen opbouwen, heeft Moneypenny in Alkmaar en Amersfoort virtuele vestigingen geopend. Dat aantal zal in de komende tijd fors worden uitgebreid.
Meer weten? Bezoek dan de website: www.moneypenny.nl.

Tuyu Fair Trade relatiegeschenken
Tuyu, gevestigd in Vinkeveen, ontwikkelt en importeert relatiegeschenken op maat en andere merkproducten die uitsluitend geproduceerd worden door Fair Trade producenten in ontwikkelingslanden. Tuyu
heeft een nieuwe aanpak voor Fair
Trade producten. Zij onderscheidt
zich in de Fair Trade relatiegeschenkenmarkt door haar activiteiten te
richten op een duurzaam sociaal effect voor de producent in ontwikkelingslanden. Die heeft veelal minder goede toegang tot de commerciële markt op basis van een zelfredzame keten. Om het gebruik van
grondstoffen, vervoer en energie zo
optimaal mogelijk te houden, werkt
Tuyu vraaggestuurd en importeert
niet meer voorraad dan de feitelijke
vraag naar het product. De activiteiten van Tuyu hebben een beperkte
CO2 uitstoot doordat Fair Trade producten overwegend met de hand
worden gemaakt.
Maatwerk
Tuyu is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord relatiegeschenken en kerstgeschenken in de markt
zet. Tuyu ontwikkelt op maat relatiegeschenken van Fair Trade produ-

centen in ontwikkelingslanden op
een innovatieve en onafhankelijke
manier. De producten worden met
de hand gemaakt in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. Elk geschenk vertelt zijn eigen verhaal: over de traditie, de herkomst en de materiaalkeuze. Dit versterkt het doel waarmee men deze attentie aan iemand
aanbiedt, namelijk het verbeteren
van de positie en levensomstandigheden van kleinere producenten in
ontwikkelingslanden. Naast ontwikkeling adviseert Tuyu deze producenten over marketingstrategieën,
collectie en ontwerp, prijsbeleid en
verkoop. “We versterken hun sterke
kanten en halen de zwakke plekken
eruit, zowel op creatief als commercieel vlak. Met maar één doel: een
duurzame economische ontwikkeling van deze producenten”, laat directeur Antoinette Gast (rechts op
de foto) van Tuyu weten. “Elk land
waar we mee werken, heeft zijn eigen specifieke materialen. Dit maakt
dat de producten een enorme diversiteit aan materialen kennen. De samenwerking tussen de producent
en Tuyu levert producten op die
een brug slaan tussen twee werelden. Ze zijn een kennismaking met

Nieuwe Meerbode geeft gratis combi toegangskaarten weg

de aard en cultuur van een land. Ze
zijn bijzonder door het materiaal, de
culturele traditie van de mensen, de
oorspronkelijke productietechnieken en verhalen over de oorsprong
of over het gebruik van het product.
Gewoon heel bijzonder.”
Hoe werkt het?
Een echt relatiegeschenk moet precies datgene zijn wat u in gedachten had. Daarom houdt Tuyu vast
aan een zorgvuldig traject. Samen
bespreken we wat u wilt. Vervolgens
komt Tuyu met een concreet idee
voor een geschenk in de vorm van
enkele schetsvoorstellen. Daaruit
kiest u een voorstel wat wordt uitgewerkt tot een ontwerp.
De producent maakt eerst een monster, zodat u precies ziet hoe het eruit gaat zien. Als daaraan goedkeuring wordt gegeven, krijgt de producent opdracht de productie te starten.
Dit traject vereist minimaal drie
maanden.
Ook onmogelijk lijkende verzoeken
worden door Tuyu serieus in overweging genomen. Kijk voor meer informatie en voorbeelden op de website: www.tuyu.nl.

Vrienden van Holland zet randstad op z’n kop!
Brabantse held Guus Meeuwis komt naar Nieuw-Vennep voor uniek concert
Regio - In het weekend van 9 en
10 september staat de 2e editie
gepland van het muziekspektakel
‘Vrienden van Holland’ in NieuwVennep. Het grootste muziekspektakel van de Haarlemmermeer heeft
ook dit jaar weer een indrukwekkend programma met o.a. De Kast,
Rowwen Heze, Pater Moeskroen,
Memphis Maniacs en als klap op de
vuurpijl Guus Meeuwis in concert!
De Nieuwe Meerbode heeft in
samenwerking met de organisatie combi kaarten (dus voor
de vrijdag en zaterdag) GRATIS
beschikbaar. Deze kaarten (normaal 40 euro per kaart) zijn donderdagochtend tussen 9.00 en
10.00 af te halen bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19. We hebben 20 kaarten en OP=OP. Wat moet u er
voor doen? Knip dit artikel uit de
krant, geef dit af en u ontvangt
1 kaart.

Spektakel
Na het succes van de eerste editie
in 2010 staat inmiddels de 2e editie van dit spektakel voor de deur,
maar wel met een belangrijke verandering. Dit jaar zal het feest plaats
vinden in de grootste roze circustent
van Europa, waardoor het feest ongeacht het weer een ware belevenis zal zijn.
Op vrijdag 9 september gaat vanaf
18.00 uur het dak eraf met niemand
minder dan Rowwen Heze, Mooi
Wark, de Memphis Maniacs en superband Bassta zullen deze avond
tot een onvergetelijke maken. Allemaal LIVE IN CONCERT! Met hits
als ‘Bestel Moar’, ‘Heilige Antonius’ en ‘T is een kwestie van geduld’
staan de “Los Limbo’s “ garant voor
een super avond. De Memphis Maniacs spelen hits van uiteenlopende genres, van dansvloervullers tot
rock ’n roll spektakel met een zeer
hoog vermakelijkheidsgehalte en

o.a. reeds bekend van optredens op
Parkpop, Concert at Sea en Ahoy.
Feest
Op zaterdag 10 september gaat het
feest vanaf 18.00 uur door met Soul
Beach. Deze rasmuzikanten zetten
elk feest op zijn kop met covers van
alle grote hits. Aansluitend komt Pater Moeskroen langs om hun 25 jarig jubileum te vieren. Wie kent niet
hun hits als ‘Roodkapje’, ‘Hela Hola’
en ‘Laat maar waaien’. Ook De Kast
doet deze avond Nieuw-Vennep
aan. Syb van der Ploeg is weer ouderwets live met band en zal nummers ten gehore brengen zoals ‘In
Nije dei’, ‘Hart van mijn gevoel’ en
‘In de wolken’.
En natuurlijk niet te vergeten op zaterdag een spectaculair concert van
Guus Meeuwis! In 2011 zal dit het
enige concert zijn dat hij geeft in de
gehele randstad, dus dit mag je absoluut niet missen! Lekker meezin-

gen met alle bekende krakers zoals
‘Het is een Nacht’, ‘Kedeng Kedeng’,
‘Schouder aan Schouder’, maar ook
de hits van zijn nieuwste album ‘Armen Open’.
Het muziekspektakel vindt plaats op
het vernieuwde evenemententerrein
in Nieuw-Vennep en is zowel met
de auto, fiets als met de trein uitstekend bereikbaar en het parkeren
is gratis.
De voorverkoop is inmiddels gestart. De tickets voor vrijdag 9 september kosten 19,50 en voor de
zaterdag 29,50 een combi-ticket
voor beide avonden kost 40,00. De
voorverkoopadressen zijn Ticketpoint.nl in Nieuw-Vennep bij Vivant Symfonie, Vivant Getsewoud
en Snackbar Ridderhof, in Noordwijk bij Flitz, in Sassenheim bij
Kroon Parket en in Hillegom ook bij
Kroon Parket. Meer informatie via
www.vriendenvanholland.nl
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Tennissen op topniveau
met donorlongen
Uithoorn - Toptennis, we zien het
vaak op TV als het gaat om WTA- en
grandslam toernooien. Een sport die
vanwege de techniek en het uithoudingsvermogen veel van de sporter
vergt. Maar ook wedstrijden waar
recreatieve tennissers acteren, zijn
vaak de moeite waard om te zien.
Dan is er tussen al die tennisliefhebbers ook nog een groep die vanwege een beperking alle zeilen moeten
bijzetten om van hun sport te kunnen genieten en tevreden zijn met
een wedstrijdresultaat, al dan niet in
competitieverband.
Een bijna vergeten groep, want
nooit wordt daar eens aandacht aan
geschonken. De bekende sportjournalist Mart Smeets spreekt altijd

minzaam over de gehandicaptensport als die in het nieuws komt. Hij
vindt dat maar niks, zo heeft hij ooit
openlijk laten weten. Hij gaat eraan
voorbij dat sporters met welke beperking dan ook vaak in verhouding
net zo‘n grote sportprestatie leveren
als hun medesporters zonder beperking en misschien wel meer!
Taaislijmziekte
In de lokale samenleving zijn daar
voorbeelden te over van. Neem nu
Marcia Navest (30) uit Uithoorn. De
tenger gebouwde dame tennist regelmatig de sterren van de hemel,
zowel bij Qui Vive als elders op internationale toernooien. Anderen
doen dat ook, inderdaad, maar Mar-

cia doet dat met donorlongen. Ruim
negen jaar geleden onderging zij in
het Academisch ziekenhuis in Groningen een complete dubbele longtransplantatie. Dat was hard nodig
ook want Marcia leed (en lijdt) aan
de taaislijmziekte (Cystic Fibrosis).
Een aangeboren aandoening waarvan (in principe) geen genezing mogelijk is en een beperkte levensverwachting met zich meebrengt.
Veelvuldige opnames in het ziekenhuis en allerlei bijverschijnselen waren haar deel. “Toen ik 21 jaar was
schatte men in het ziekenhuis mijn
longfunctie op ongeveer 10 procent.
Hoewel ik toen graag mijn studie
biomedische wetenschap aan de VU
in Amsterdam had willen voortzetten, ging dat niet meer. Ik zat in een
rolstoel aan de zuurstof en was de
hele dag aan het vechten tegen de
dood. Ik was zelfs mijn eigen begrafenis aan het regelen, want ik was
opgegeven…” vertelt Marcia openhartig. “Maar ik had geluk omdat er
longen van een donor beschikbaar
kwamen. Toen die in mijn lichaam
waren getransplanteerd knapte
ik zienderogen op en mocht ik na
twintig dagen naar huis! Ik ben bijna
het ziekenhuis uitgehold van blijdschap. Ik heb vervolgens nooit gemerkt dat ik andere longen had, behoudens de strenge medicatie die
ik blijf ondergaan om alles goed te
conserveren en te zorgen dat het afstotingsproces nooit op gang komt,
want die kans blijft altijd aanwezig.
Nadat ik thuis was gekomen ben ik
verslaafd geraakt aan sportschool
Plux hier in Uithoorn, om vijf dagen per week drie uur per dag aan
mijn conditie te werken. Dat moet je
trouwens toch wel als cistic fibrosis
patiënt. Vóór de transplantatie trainde ik er ook al en ik ben vijftien jaar

bij dezelfde fysiotherapeut onder
behandeling. En ik onderga natuurlijk mijn leven lang jaarlijks een medische controle.”
‘Ga tennissen’
Marcia had eerst niet de intentie om
te tennissen. Ze wilde gaan hardlopen. Maar daarbij liep ze een blessure op. Dus geen hardlopen meer.
Zwemmen is – logische gezien –
niet aan haar besteed, evenals fietsen want zij heeft jarenlang op een
hometrainer moeten fietsen. Daar
was zij helemaal klaar mee. Dus
stelde een vriendin die ook een orgaantransplantatie heeft ondergaan, haar voor te gaan tennissen.
Waarom ook niet, zei Marcia want
als kind heb ik ook wel getennist.
Aldus nam zij het racket weer ter
hand. Dat was in de loop van 2009.
Binnen de groep getransplanteerde mensen is destijds een stichting
Sport en Transplantatie opgericht.
Daar komen mensen elke maand bij
elkaar om samen te sporten. Marcia
zit in een team dat elke zondag met
elkaar tennist in Leusden. Met een
surplus vechtlust, doorzettingsvermogen, conditietraining en veel tenniswedstrijden ontwikkelde zij een
dermate goede lichamelijke conditie, dat in januari 2010 een paar sets
wedstrijdtennis binnen handbereik
kwamen. Op een gegeven moment
voelde zij zich goed genoeg om in
juni 2010 deel te nemen aan de European Games for Lung and Heart
Transplants in Växjö, Zweden. Daar
won zij drie keer goud! En dit jaar
juni was het volgende kunststukje
een feit: brons op de World Transplant Games. Dat is een wereldkampioenschap in verschillende categorieën sport voor mensen met getransplanteerde organen.
Mensen blijven tijdens dit gebeuren
onder medisch toezicht. Komend
jaar hoopt Marcia in eigen land
(Apeldoorn) haar drie titels op de
European Games te kunnen verdedigen. Al met al in dit speelveld tennis op topniveau waarbij zij altijd –
zoals bij zoveel zaken die zij onderneemt - voor 200 procent inzet gaat.

Nooit opgeven
Graag had Marcia haar studie biomedische wetenschap afgemaakt,
maar daar kwam het helaas niet
van. Dat is voor haar een te zware opgave. Omdat zij ook geïnteresseerd is in psychologie pakte
zij die studie na haar transplantatie op. Maar haar dagelijkse medicatie om te zorgen dat alles in haar
lichaam op een acceptabele manier
blijft functioneren, zorgde helaas
voor het nodige concentratieverlies en dus moest zij ook dit na haar
propedeuse opgeven. Korte studies
lukken nog wel. Aangezien zijn een
fulltime job heeft in de vorm van een
logistieke functie bij Menlo World-

Legmeervogels

Het wordt steeds serieuzer

Achtweekse clinic hardlopen
bij De Veenlopers
Mijdrecht - Vanaf donderdag 8
september aanstaande begint er
bij de Veenlopers een nieuwe serie trainingen in voorbereiding op
de 21e Zilveren Turfloop op 6 november voor zowel de startende als
meer gevorderde hardloper. Voor de
beginnende hardlopers hebben de
trainingen het karakter van Start to
Run waarbij er van nul af aan wordt
toegewerkt naar 5 km hardlopen.
De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. Deze starterstrainingen vinden plaats op zondagochtend in het Wickelhof Park
te Mijdrecht. De meer gevorderde

hardlopers worden tijdens de trainingen van de Veenlopers op donderdagavond voorbereid op de 10 of
de 16,1 km van de Zilveren Turfloop.
Hierbij wordt er onder andere aandacht besteed aan het verbeteren
van de looptechniek en -snelheid en
specifieke wedstrijdvoorbereiding.
De eerste trainingen
Voor de starters: zondagochtend 11
september van 10.00 tot 11.15 uur.
Verzamelplaats: aan de Kerkvaart
ter hoogte van tennisclub De Ronde
Vener aan de Dr. J. van der Haarlaan
1 in Mijdrecht.
Voor de meer ervaren lopers: donderdagavond 8 september van 19.30
uur tot 20.45 uur. Verzamelpunt is op

Aanstaande zaterdag 27 augustus:

Welpenochtend bij KV Atlantis
Mijdrecht – Aanstaande zaterdag
27 augustus organiseert korfbalvereniging Atlantis de jaarlijkse welpenochtend voor de jeugd van 4 tot
8 jaar. Deze ochtend begint om 9.30
uur en zal om ongeveer 11.30 uur
afgelopen zijn. Met veel verschillende spelonderdelen krijgen de kinderen een indruk hoe het erbij deze vereniging aan toe gaat. Voor de
jongste jeugd staan plezier en beweging voorop.
Als je ook zin hebt om lekker te gaan
sporten bij een groeiende jeugdafdeling, dan is dit je kans om bij de
basis te beginnen. De allerjongsten
trainen iedere zaterdagochtend.
Vanaf 8 jaar train je op een doordeweekse avond en word je bij een van
de teams ingedeeld, zodat je zo snel

mogelijk in de competitie mee kunt
spelen. Op 5 september kun je kennismaken met Atlantis en korfbal.
Daarna kun je nog vier weken een
keer in de week meetrainen. Korfbal is een binnen- en buitensport.
Het zaalseizoen loopt ongeveer vanaf de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie. De rest van het jaar
spelen en trainen ze buiten op het
(kunst)gras. Competitiewedstrijden
worden op zaterdag gespeeld. Ze
spelen dan tegen verenigingen uit
de regio. Korfbalvereniging Atlantis is meer dan korfbal alleen. Voor
de jeugd worden het hele seizoen
door nevenactiviteiten georganiseerd. Zoals droppings, sinterklaasfeest, talentenjacht, disco, strandfeest en nog veel meer. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten

de Rendementsweg in Mijdrecht ter
hoogte van Westhoek Wonen.
De kosten bedragen 25 euro per
deelnemer, dit is inclusief een startbewijs voor de Zilveren Turfloop en
gratis meetrainen met de Veenlopers tot januari 2011. Bij het pakket horen 8 begeleide trainingen op
zondagmorgen respectievelijk donderdagavond en een trainingsprogramma naast de begeleide trainingen. Enthousiast? Aanmelden kan
via de volgende e-mailadressen:
info@veenlopers.nl en
frans.bosman@wanadoo.nl . Bij de
laatstgenoemde kunt u ook meer
informatie vragen, dit kan ook telefonisch op 0297-287283 (na 18.00
uur).

met een groots eindfeest per leeftijdscategorie. In de zomervakantie gaan veel kinderen mee op het
korfbalkamp. Geef je op via www.
kvatlantis.nl of e-mail vragen naar:
jeugdledenwerving@kvatlantis.nl.
Ben je vergeten je op te geven? Kom
dan gerust langs, want er is genoeg
te doen. Op het kunstgrasveld is te
zien hoe de oudere jeugd al aan de
competitie is begonnen en… er is
vast nog wel ruimte om toch met de
welpen mee te doen. Onder het genot van een kopje koffie kunnen de
begeleiders vanaf het dakterras zien
hoe de jeugd het naar zijn zin zal
hebben. Bent u niet in de gelegenheid om zaterdag langs te komen?
Kom dan geheel vrijblijvend op een
andere zaterdag kijken. De welpen
trainen elke zaterdag van 10.00 tot
11.00 uur. KV Atlantis hoopt je zaterdag 27 augustus om half 10 op
het terrein van KV Atlantis aan de
Hoofdweg in Mijdrecht te zien!

Uithoorn - Hoe meer de start van
de competitie in zicht komt hoe serieuzer het voetballen moet worden.
Nu is nog de periode van proberen aan de gang maar hoe meer de
datum van zondag 4 september in
zicht komt hoe spannender het gaat
worden.
Voor de start zijn er dan de vriendschappelijke wedstrijden en de
bekercompetitie. Ook deze laatste competitie wordt door trainers
vaak bestempeld als oefenpartijtjes.
Je kunt je ook afvragen of vriendschappelijke wedstrijden nut hebben als spelers er met de pet naar
gooien. Een dergelijk wedstrijd was
de oefenwedstrijd van Legmeervogels tegen Sporting Martinus. Legmeervogels speelden dit duel matig tot heel matig. Er was niemand
die zijn normale niveau weet te halen. Als je er dan min of meer met de
pet naar gooit dan hebben dit soort
wedstrijden geen enkel nut en is het
zonde van de tijd die andere er insteken. Legmeervogels verliest volkomen verdiend met 4-1. Een magere afspiegeling van het overwicht
dat Sporting Martinus gedurende
de 90 minuten dat dit duel duurde
heeft gehad.
Bekerwedstrijd
Dan staat na het debacle tegen
Sporting Martinus de bekerwed-

strijd Legmeervogels–Vlug en Vaardig op het programma. Vlug en
Vaardig een echte zaterdagvereniging, dat met het eerste elftal uit
komt in de derde klasse. Na het matige duel tegen Sporting Martinus
eerder wordt er nu toch wel iets anders verwacht van de spelers. En het
moet gezegd worden, er was deze
keer wel weer inzet en strijd. Legmeervogels is vooral in de eerste 45
minuten duidelijk het elftal dat het
spel bepaalde. Vlug en Vaardig werd
vastgezet op eigen helft en weet bijna niet in de buurt van het 16-meter gebied van Legmeervogels te
komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Legmeervogels op voorsprong weet te komen. Bart van de
Tol scoort na plusminus 10 minuten
spelen de 1-0 voor Legmeervogels.
Hierna krijgt Legmeervogels een
handvol mogelijkheden om verder
uit te lopen maar het zit even niet
mee voor Legmeervogels. Dan na 30
minuten spelen een counter van de
gasten. Legmeervogels verdedigers
vergaten even hun taak door te ver
naar voren te spelen en er ontstond
ruimte voor Vlug en Vaardig, de 1-1
werd dan ook een feit. Nog voor de
rust weet Legmeervogels op een 2-1
voorsprong te komen.
Verdediger
Mels Bos is sneller dan de verdedi-

Afdeling gymnastiek Veenland
klaar voor het nieuwe seizoen
Wilnis - Vanaf maandag 29 augustus gaat gymnastiekvereniging
Veenland in Wilnis weer van start.
Het einde van een welverdiende vakantie, na een succesvol seizoen, is
in zicht en de trainsters maken zich
weer klaar voor een nieuw seizoen
gezellig en sportief bezig zijn. Op
maandag gaat trainster Anja weer
beginnen met de jongens vanaf 6
jaar en op dinsdag is dat trainster
Mariska met de meisjes vanaf 6 jaar.
Zij leren hier oefeningen op de balk,
brug, mat en springplank. De jongens zijn nog enthousiaster en voelen zich de nieuwe Epke Zonderland. Soms maken ze ook gebruik
van een tumblingbaan, wie durft
kan zelfs een salto oefenen. Voor de
meisjes met talent is er de mogelijkheid om door te stromen naar de extra training op maandag en/of donderdag.
De woensdagmiddag is voor de
kleuters vanaf 4 jaar. Daar komen
zij bij trainster Sandra plezier maken en werken aan hun motoriek.
Er wordt bewogen op muziek en
geklommen, hollen en rollebollen

over de matten en diverse toestellen. Ook de allerkleinsten kunnen

wide op Schiphol-Rijk, heeft zij met
succes (korte) cursussen in die
branche gevolgd. Samen met haar
partner Dennis Lodder woont zij nu
nog in Uithoorn, maar over anderhalf jaar in De Kwakel als daar hun
huis in een nieuwbouwwijk wordt
opgeleverd.
Kortom, Marcia Navest manifesteert
zich naast een doorzetter en vechter
om haar gezondheid op peil te houden en wat van haar leven en werk
te maken, ook als een fantastische
sportvrouw.
Die eer komt zij welgemeend toe.
Een voorbeeld voor anderen om
nooit op te geven en bij de pakken
te gaan neerzitten!

ger van gasten. Zijn voorzet wordt
eerst nog maar net gemist door Jordy de Groot, maar bij de tweede paal
staan Bart van der Tol die er wel in
slaagt om de bal tegen het nylon te
werken. Legmeervogels staat weer,
en verdiend ook, op een voorsprong,
2-1. Deze 2-1 is dan ook gelijk de
ruststand.
Na de rust beginnen beide partijen
goed aan het duel en is het een aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Dan na een minuut of 15 zakt
het spelpeil in de tweede helft ver
terug. Legmeervogels blijft dan wel
het elftal dat het meeste recht heeft
op de overwinning. Toch jammer dat
het spelpeil niet dat van de eerste
45 minuten, bij lange na niet, gehaald wordt. Daar Vlug en Vaardig
er ook weinig van bakte was en blijft
de ruststand gehandhaafd. Legmeervogels wint dan ook de eerste wedstrijd van de bekercompetitie. De volgende wedstrijd is vanavond, woensdag 24 augustus, uit
tegen Ouderkerk. De laatste wedstrijd in deze competitie is komende zondag 28 augustus thuis tegen
AGB. AGB en Ouderkerk hebben al
gespeeld tegen elkaar. Ouderkerk
wint van AGB met 5-2. Van de bekercompetitie gaat alleen de nummer 1 door naar de volgende ronde.
De ranglijst is; 1 Ouderkerk 1-3 met
een doelsaldo van +3. 2 Legmeervogels 1-3 en een doelsaldo van +1.
Vlug en Vaardig staat respectievelijk
3 en 4. Bij een gelijk aantal punten
in deze competitie beslist het doelsaldo.
bij Veenland trainster Märy terecht
op de vrijdagochtend. Bij alle lessen
is nog voldoende plek en deze vinden plaats in de Willisstee in Wilnis.
Uiteraard is er de mogelijkheid om
uw zoon of dochter het eens te laten
proberen. Voor de juiste tijden kunt
u kijken op www.veenland.nl
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Nieuw: Stoelhonkbal
Uithoorn - Dick Bos heeft stoelhonkbal in Nederland geïntroduceerd. Ontstaan in Amerika en via
Amerikanen die dit in Spanje speelden is het naar ons land gekomen.
De spelregels zijn hetzelfde als bij
het gewone honkbal: twee teams,
3 honken (dat zijn stoelen), thuisplaat en homeruns. Er wordt echter niet met een bal en knuppel gespeeld maar de deelnemers hebben
3 zakjes die in een bak op 3,5 meter afstand gegooid moeten worden.
In die bak zitten 9 gaten die corresponderen met de honken (1ste,
2de en 3de honk, ‘uit’ en natuurlijk
homerun).
Het is een spel waarin twee teams
‘tegenover’ elkaar staan. Competitie,
maar ook een heel gezellige sfeer
waarin samen gespeeld wordt onder leiding van een scheidsrechter.
Inmiddels wordt door 65 teams in

Nederland stoelhonkbal gespeeld.
Er wordt door dames en heren met
veel animo aan meegedaan.
Op maandag 5 september start ‘Uw
beweegreden’ onder leiding van docent Lydia de Rijk in Uithoorn met
een nieuw stoelhonkbalteam: the
Blue Diamonds.
Er wordt tussen 12.00 en 13.00 uur
gespeeld/getraind in het gebouw
van het Dienstencentrum aan de
Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Regelmatig zullen toernooien georganiseerd worden waar het stoelhonkbal van ‘Uw beweegreden’ uiteraard
aan mee gaat doen.
Nieuwsgierig geworden? Kom een
keertje gratis meedoen.
Er wordt van 5 september 2011 tot
en met 11 juni 2012, met uitzondering van de feestdagen, gespeeld.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Lydia de Rijk, tel. 0297-522382 of

Lekker buiten aan je conditie werken!

Sportief en gezellig wandelen
met ‘Uw beweegreden’
De Kwakel - ‘Sportief wandelen’,
georganiseerd door ‘Uw beweegreden’ is bedoeld voor mannen en
vrouwen die wandelen leuk vinden en wat aan hun conditie willen doen.
‘Sportief wandelen’ is meer dan een
stukje wandelen: het is een wandeltraining.
De training is op en rond het terrein
van de KDO sporthal, het Egeltjesbos en De Kwakel, waar men met
elkaar oefeningen doet om de spieren sterker te maken en de looptechniek en conditie te verbeteren.
U loopt in een gezellige groep onder leiding van een gediplomeerde
docent.

Ben en Jan goed op dreef in
zomerbridge ‘De Legmeer’

Peuter- en kleutergym bij
GVM’79 in sporthal De Brug
Mijdrecht - Bij GVM ’79 wordt volop geturnd door meisjes vanaf 6
jaar maar ook de peuters en kleuters kunnen bij GVM ’79 terecht.
Op woensdagmiddag van 15.00 uur
tot 16.00 uur kunnen de peuters van
3 jaar en de kleuters van 4 jaar gymmen in sporthal De Brug en van
16.00 uur tot 17.00 uur zijn de 4- en
5- arige kleuters aan de beurt om
lekker een uur te gymmen.
Anouk Claessens is afgestudeerd
aan het ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding) te Amsterdam en zij
verzorgt de kleuterlessen bij GVM.
Wat leren de peuters en kleuters
zoal tijdens deze lessen?
Peuters beginnen met de grondvormen van bewegen, bijvoorbeeld het
lopen en rennen, springen en landen, gooien en vangen, rollen om de
lengte as, schommelen en zwaaien,
of bijvoorbeeld het leren lopen op
een lijn of op een bank.
Bij kleuters komen daar de grondvormen van turnen bij. Activiteiten als huppelen, hinkelen, springen, bijvoorbeeld bovenop een kast
of een bank springen, diep springen en lekker springen op de mini trampoline worden spelenderwijs

aangeleerd! Maar ook het leren maken van een (goede) koprol, het leren duikelen op een rekstok, het leren balanceren op een bank of misschien wel al op een balk zijn ook
activiteiten waar veel aandacht aan
wordt besteed. Daarnaast komen
kring-, tik- en balspelletjes ook aan
bod. Op deze manier leren peuters
en kleuters spelenderwijs samenwerken.
Wilt u meer weten over de
peuter en kleutergym?
De eerste twee lessen zijn gratis, zo
kunt u uw kind kennis laten maken
met de peuter- en kleutergym zonder dat u er meteen aan vast zit. Wilt
u na deze twee lessen verder gaan
met de peuter/kleutergym dan ontvangt u een inschrijfformulier van
de trainster.
Op woensdag 7 september beginnen de lessen van het nieuwe seizoen weer.
U kunt langskomen en een kijkje
nemen bij de kleuterlessen in sporthal De Brug aan de Van Wassenaarstraat 9, 3641 BC te Mijdrecht.
Voor meer informatie voor kleutergym en turnen voor meisjes kunt u
kijken op de site: www.gvm79.nl

Nieuwsgierig geworden?
‘Uw beweegreden’ gaat woensdag 7
september weer van start. De deelnemers 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 meedoen,
maar wel graag van te voren 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 2011
t/m mei 2012 en kost 108,- euro.

Beginnerswildwatercursus
voor ouder en kind

Wilnis - Vandaag, woensdag 24 augustus, gaan de trainingen voor de
meisjes F-pupillen van CSW weer
beginnen. Meisjesvoetbal is de
snelstgroeiende tak van sport op dit
moment en bij de F-pupillen gaat
CSW dit seizoen van start met maar
liefst 4 teams. Er zijn nog wel een

paar plaatsen vrij, dus als je interesse hebt, dan ben je vanmiddag 24
en woensdagmiddag 31 augustus
om 15.00 uur welkom op het kunstgras bij CSW. Het gaat bij de F-pupillen om meisjes met geboortejaar
2003, 2004 of 2005. Je bent van harte welkom.

Open Ronde Venen
klaverjaskampioenschap
Vinkeveen - Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2011
zal gehouden worden op vrijdag 9
september in Café de Merel Arkenpark Mur 43. Het klaverjassen start
om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom. Er zullen vier ronden
van zestien giffies gespeeld worden
en dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de kampioen of kampioene 2011 bekend. De kampioen
van verleden jaar, Sonja v.d. Waa, zal
dit jaar de te kloppen vrouw zijn. Er
zijn fraaie prijzen te winnen. Ook zal

er een tombola gehouden worden
met schitterende prijzen. U kunt Café de Merel telefonisch bereiken onder nummer 0297-263562.
Hier volgen de data voor de nieuwe
prijsklaverjascompetitie 2011/2012,
in 2011: 9 en 23 september, 7 en 21
oktober, 4 en 18 november, 2 en 16
december; voor 2012: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 2,16 en 30 maart,
13 en 27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22
juni en 6 juli, deze data onder voor
behoud.

plaats met 53,33% weggelegd. In de
C-lijn reikten Greet van de Bovenkamp & Ria Wezenberg met 63,54%
naar de top. Vooral de laatste tafel bracht hier de beslissing, de tegenstanders totaal verbluft achterlatend!
Ineke Koek & Ellen van den Toorn
deden er nauwelijks voor onder
en werden tweede met een knappe 63,02%. Truus Overmars & Klaas
Verrips kwamen keurig op plaats
drie uit met 55,21%, wel wat minder
dan de top twee, maar toch.
Adrie & Ko Bijlsma leren kennelijk
snel, nog maar pas begonnen lieten
ze diverse gevorderden met 51,56%
als vierde hun hielen zien.
Dies Bouterse & Pieter Harrewijne plaatsten zich tenslotte als vijfde
met 49,48% bij de beste helft van de
lijn. Nog twee avonden te gaan, dus
grijp uw kans op een weekje als bekende streekgenoot.
Woensdagavond in de barzaal van
sporthal De Scheg. Inschrijven per
e- mail: gerdaschavemaker@live.nl,
per telefoon 06 17240344 of tussen
19.15 en 19.30 uur aan de zaal.
Aanvang 19.45 uur, kosten 5 euro
per paar.

De Bridgeboeiers kijken
uit naar feestelijk seizoen
Vinkeveen - Bridgevereniging de
Bridgeboei start op donderdagavond 1 september het nieuwe
bridgeseizoen. Op de Algemene Leden Vergadering worden de clubkampioenen bekend gemaakt en
de beste B-spelers van het seizoen
2010/2011. De niet bestuurlijke vrijwilligers worden dan ook weer hartelijk bedankt met een cadeau en
ook de medewerkers van De Boei
worden in het zonnetje gezet. Verder wordt het ook een feestelijk seizoen, in december heeft Bridgevereniging De Bridgeboei haar jaarlijkse Kerst Bridge Diner drive, deze avond begint om 18.00 uur en is
rond 23.45 uur afgelopen, er worden
5 rondes gespeeld en daar tussenin wordt een geweldig viergangendiner geserveerd, bij de uitslag horen natuurlijk leuke prijzen.
In april 2012 viert De Bridgeboei
haar 15-jarig bestaan, dit zal een

heel leuk verrassingsfeest worden.
Bridgevereniging de Bridgeboei is
een gezelligheidsvereniging, zij spelen in 2 lijnen. De speellocatie is
in de Boei in Vinkeveen. Om 19.45
uur, wordt gestart met spelen, na de
derde ronde is er een pauze en om
23.00 uur is de uitslag al bekend nadat er 6 rondes gespeeld zijn.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, als paar of alleen, De Bridgeboei probeert dan een geschikte
partner te vinden. Voor informatie of
aanmelding kunt u bellen naar Sonja Dillions, telefoon 0297-26 18 18.
Als u 2 avonden bij De Bridgeboei
heeft gespeeld dan beslist u of u lid
wilt worden van deze vereniging.
Opgave uiterlijk op woensdag 18.00
uur voor de donderdag die u wilt
komen spelen. Eerst op vakantie en
daarna komen spelen, de 2 avonden
die u wilt komen, vult uzelf in. Tot
ziens in De Boei in Vinkeveen.

Gijs Rijneveld kampioen
van de Merel/Heerenlux
Michiel de Ruyter organiseert:

Nog plaats bij CSW F-meisjes

Uithoorn - Ze hadden een wat lange aanloop nodig, maar nu was bij
Bridgevereniging ‘De Legmeer’ de
eerste plaats in de A-lijn toch eindelijk voor Ben ten Brink & Jan Bronkhorst. Met een score van 57,29%
bleven ze, ondanks een verzaakje,
de tweede runners up. Lijnie Timmer & Jan Egbers die 54,86% verzamelden, ruim voor. Marja & Kees
Mooy, zaten daar vlak achter met
54,51% als derde en voelden op hun
beurt de hete adem in de nek van
Rita Vromen & Dustin de Leeuw die
met 54,17% vierde werden. Elly Degenaars & Ans Bruggeman hielden
met 52,78% als vijfde, Cora en partner net uit de line of fame van deze avond! In de B-lijn maakten Thea
Kruyk & Thea Stahl de blits door de
eerste plek met 57,08% in de wacht
te slepen. Nel & Adriaan Koeleman,
als zo velen deze avond ook naar
een andere lijn gehusseld, werden
keurig tweede met 55,42%. Bep Verleun & Ria van Zuylen volgden op
de voet met 55% en bleven zo Anton Berkelaar, die nu met Gerrie van
Steeg met 54,17% een viertje scoorde, knap voor. Voor Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer was de vijfde

Uithoorn - Na het geweldige succes van vorig jaar organiseert MdR
opnieuw een spectaculaire Ouder
en Kind wildwatercursus. In 2010
organiseerde MdR voor het eerst
deze unieke cursus en dat was meteen een groot succes. Zeven ouders
en acht kinderen leerden in korte
tijd de basis van het wildwaterkayakken en ervoeren wat een fantastische vereniging Michiel de Ruyter is. Er werd gevaren in Nederland,
Duitsland en België. Getuige de positieve reacties van vorig jaar waar
menig ouder echte quality time met
z’n kind doorbracht blijkt deze cursus een uniek concept te zijn. Een
van de unieke kenmerken van wildwaterkanoën is dat volwassenen en
kinderen dit even goed kunnen.
De snelheid die gevaren wordt,
wordt in belangrijke mate bepaald
door de stroming van de rivier, zodat kinderen en volwassenen dezelfde snelheid hebben. Vanuit dit
gegeven organiseert MdR deze cursus wat een spannende ervaring is
voor zowel kinderen (vanaf 11 jaar)
als volwassenen.
Het is een unieke gelegenheid voor
papa, mama en kind om op gelijk niveau te sporten.

Cursus
De cursus start op de Amstel om
de basisvaardigheden te leren die
nodig zijn voor stromend water. Zo
wordt een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend.
Eén les wordt deels gewijd aan de
theorie van het wildwatervaren, zodat deelnemers goed voorbereid
de rivier opgaan. Tijdens de cursus
wordt er ook uitgeweken naar stromend water in Duitsland. De cursus
wordt eind oktober afgesloten met
een weekend in de Ardennen waar
op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus
is geen kano-ervaring vereist, wel
moeten deelnemers goed kunnen
zwemmen. Boot , peddel en zwemvest kunnen van de vereniging worden gebruikt. Het aantal deelnemers
is beperkt tot 14. De begeleiding
wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR. De cursus start zaterdag 10 september en
duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdagochtend van 9.00
tot 11.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
www.mdr.nu. U kunt zich opgeven
door een mail te sturen naar
voorzitter@mdr.nu

Vinkeveen - Gijs Rijneveld is de
nieuwe biljartkampioen van biljartclub de Merel/Heerenlux, uit Vinkeveen van het seizoen 2010/2011.
Gijs is het hele seizoen al goed in
vorm, geeft zijn achtervolgers het
nakijken in de laatste ronden en
Gijs was onbereikbaar geworden
voor de tegenstanders
Tijdens het seizoenslotfeest was er
tevens de prijsuitreiking in Restaurant de Veensteker, door de voorzitter Arie van Vliet. Gijs werd gehuldigd en mag zich een jaar lang
kampioen noemen van biljartclub
de Merel.
Tweede werd Harry de Jong op ruime achterstand op Gijs. No 3 is
Evert Oudhof geworden, hij heeft
een paar weken op kop gestaan,
maar kon de druk op het laatst niet
meer aan en werd derde.
De kortste partij speelde Evert Oudhof in 7 beurten De hoogste serie van het seizoen ging naar Dorus
v.d. Meer met een prima 62 procent
score van zijn te maken caramboles.

De prijzen werden uitgereikt door
de voorzitter van biljartclub de Merel Arie van Vliet, die iedereen bedankte voor het gezellige en sportieve verloop van de competitie. Tevens werden de sponsors, Heerenlux verven, restaurant de Veensteker, jachtwerf van Vliet, elektrotechnichbedrijf van Vliet, Wim Roest en
Metaal Mijdrecht bedankt door de
voorzitter. Bloemen waren er voor
het bestuur. Het feest duurde nog
tot in de kleine uurtjes en was uitstekend verzorgd door het team van
restaurant de Veensteker. Al met al
weer een geslaagd seizoen van biljartclub de Merel. Biljartclub de Merel kan nog enkele leden gebruiken
voor de onderlinge competitie, de
clubavond is op dinsdag, aanvang
20.00 uur, in clubhuis Café Biljart
de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel.
0297-263562 of 0297–264159. Biljartclub de Merel/Heerenlux start
de competitie op dinsdag 30 augustus om 20.00 uur. Schroomt u niet,
stap binnen en speel mee!

Zaterdag 3 september bij Hockeyclub HVM

Hockey Open dag voor
de jeugd vanaf 6 jaar
Regio - Jongens en meisjes vanaf 6
jaar uit de gehele regio kunnen kennismaken met de hockeysport op
zaterdag 3 september aanstaande.
Hockeyclub HVM start om 10.00
uur op haar velden aan de Proostdijstraat 41 in Mijdrecht en uiterlijk
rond 12.00 uur is het afgelopen.
Kom je zaterdag 3 september
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hockey
Open Dag is niet nodig. Deelname is
gratis en het enige dat je mee moet
nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers). Na afloop krijg je een
informatiepakket mee naar huis. Als
je het leuk vindt en je schrijft je in
als lid van HVM tijdens de open dag

dan hoef je geen inschrijfgeld à 30
euro te betalen
G-hockey
HVM heeft tevens een enthousiaste
G-hockey groep, bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar. Heb je interesse,
kom gerust eens kijken. Ze trainen
elke zaterdag om 11.00 uur.
Trimhockey
Ook is er tijdens de open dag meer
informatie over Trimhockey voor
de volwassenen hockeyliefhebbers
(hockeyervaring niet vereist).
Heb je vooraf vragen over de Hockey open dag, dan kun je contact opnemen met Ton Volmer op
0297–285680. Kijk anders ook op
www.hvmijdrecht.nl.
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de bedrijfscompetitie van start met
een aantal bedrijven uit de omgeving waaronder o.a. Rabobank Rijn
en Veenstromen, van Walraven bv
en Sigma Coatings. Na een spannende en gezellige competitie begint men in september 2011 met
een nieuwe ronde, waardoor het
mogelijk is voor andere bedrijven
om zich ook in te schrijven. Tijdens
de tennisbedrijfscompetitie speelt u
in een team van minimaal 4 spelers
per ontmoeting. De wedstrijden zijn
verspreid over het hele winterseizoen. Het team komt 6 keer in actie
tegen andere bedrijven uit de regio.

Bedrijfscompetitie start 30 september bij Tennishal De Ronde Venen

Succesvolle start krijgt vervolg
De Ronde Venen - Na een succesvolle start van de bedrijfscompetitie

in 2010 in Tennishal De Ronde Venen zal dit jaar als logisch vervolg

aan de 2e bedrijfscompetitie 2011
gestart worden Vorig seizoen ging

De wedstrijden worden altijd eens
in de maand op vrijdagavond gespeeld. Iedereen speelt 2 dubbels
van 1 uur achter elkaar. De samenstelling van de teams kan verschillen. Alle combinaties zijn mogelijk, het maakt niet uit hoeveel dames of heren er opgesteld worden.
Tijdens de tennisbedrijfscompetitie
leert u uw collega’s op een andere
manier kennen wat ten goede komt
voor de werksfeer. Nadat iedereen 2
dubbels gespeeld heeft, kan er onder het genot van een hapje en een
drankje nog even nagepraat worden. Tevens is dit een ideale mogelijkheid om op een informele manier
in contact te komen met bedrijven
uit de omgeving.
Mocht u geïnteresseerd zijn en/
of nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met Tennishal De
Ronde Venen in Mijdrecht

Welpenochtend KV Atlantis
Mijdrecht -Komende zaterdag 27
augustus organiseert Korfbalvereniging Atlantis de jaarlijkse welpenochtend voor de jeugd van 4 tot 8
jaar. Deze ochtend begint om 9.30
uur en zal om ongeveer 11.30 uur
afgelopen zijn. Met veel verschillende spelonderdelen krijgen de kinderen een indruk hoe het erbij deze vereniging aan toe gaat. Voor de
jongste jeugd staan plezier en beweging bij KV Atlantis voorop. Als
je ook zin hebt om lekker te gaan
sporten bij een groeiende jeugdafdeling, dan is dit je kans om bij de
basis te beginnen. De allerjongsten
trainen iedere zaterdagochtend.
Vanaf 8 jaar train je op een doordeweekse avond en word je bij een van
de teams ingedeeld, zodat je zo snel
mogelijk in de competitie mee kunt
spelen. Op 5 september kun je kennismaken met KV Atlantis en korfbal. Daarna kun je nog vier weken
een keer in de week mee trainen.
Korfbal is een binnen- en buitensport. Het zaalseizoen loopt ongeveer vanaf de herfstvakantie tot de
voorjaarsvakantie. De rest van het
jaar wordt er buiten op het (kunst)
gras getraind en gespeeld. Competitiewedstrijden worden op zaterdag
gespeeld. KV Atlantis speelt dan te-

gen verenigingen uit de regio. Korfbalvereniging Atlantis is meer dan
korfbal alleen. Voor de jeugd worden het hele seizoen door nevenactiviteiten georganiseerd. Zoals droppings, sinterklaasfeest, talentenjacht, disco, strandfeest etc. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten
met een groots eindfeest per leeftijdscategorie. In de zomervakantie gaan veel kinderen mee op het
korfbalkamp. Geef je op via www.
kvatlantis.nl of e-mail vragen naar:
jeugdledenwerving@kvatlantis.nl
Ben je vergeten je op te geven: Kom
dan gerust langs, er is genoeg te
doen. Op het kunstgrasveld is te
zien hoe de oudere jeugd al aan de
competitie is begonnen en… is er
vast nog wel ruimte om toch met de
welpen mee te doen. Onder het genot van een kopje koffie kunnen de
begeleiders vanaf het dakterras zien
hoe de jeugd het naar zijn zin zal
hebben. Bent u/ben jij niet in de gelegenheid om zaterdag langs te komen, kom dan geheel vrijblijvend op
een andere zaterdag kijken. De welpen trainen elke zaterdag van 10.00
tot 11.00 uur. Dus tot aanstaande
zaterdag 27 augustus om half 10 op
het terrein van KV Atlantis aan de
Hoofdweg in Mijdrecht!

Drie teams kampioen jeugd bij tcu
Uithoorn - Dit jaar hebben op
woensdag en vrijdag 10 teams van
Tennis Club Uithoorn jeugdcompetitie gespeeld. Het waren mooie wedstrijden met veel sportiviteit. Natuurlijk werden alle teams, uit en
thuis, aangemoedigd door familie
en vrienden. Dat zorgde voor veel
gezelligheid op het tennispark. Na
veel spannende wedstrijden zijn er
drie teams kampioen geworden!
Op vrijdag 15 juli werden Mitzi, Ymke, Winta, Merkeb (meisjes t/m 12
jaar), Bas, Sebastiaan, Quincy (jongens t/m 12 jaar), Sander, Wouter,
Chendo, Rob en Jeroen (jongens
t/m 17 jaar) gehuldigd. Met knallende kurken, bloemen en een medaille staan de kampioenen van Tennis
Club Uithoorn op de foto.

Stroeve start van Argon
in Noordwijkerhout
Mijdrecht - VVSB en Argon hebben de eerste wedstrijd van het
tweede Topklasse seizoen afgesloten zonder doelpunten: 0-0. Het
sterk gerenoveerde elftal van nieuwe trainer Jimmy Simons wankelde
een aantal keren, maar viel niet om.
Argon mocht met name het centrale duo en doelman Maxime Singels
dankbaar zijn dat er een punt mee
naar Mijdrecht genomen kon worden.
Het programmablad van VVSB (dat
maar liefst vier spelers met een Argon verleden in de selectie had)
meldde dat de hand van trainer
Marcel Keizer goed zichtbaar begon
te worden. Het snelle opbouwen dat
er in de voorbereiding bij VVSB wellicht wel geweest was, was in deze
wedstrijd niet meer terug te zien. En
omdat ook Argon veelvuldig voor de
lange bal koos, werd het een confrontatie die vooral veel van het fysiek van de spelers vroeg.
Nadat Thabiso van Zeijl in de elfde minuut nog hard uithaalde maar
veel te hoog mikte, was hij twee minuten later met een uithaal wel gevaarlijk. Hij zag echter dat zijn inzet door Maxime Singels uitstekend
werd verwerkt tot corner.
Gevaarlijk
Er stond een kwartier op de klok
toen Argon voor het eerst echt gevaarlijk werd. Lorenzo Lassooij
opende naar Joshua Patrick die de
bal goed controleerde en een scherpe voorzet gaf in de richting van Patrick Lokken. VVSB sluitwacht Ronald van der Meer kwam zijn doel
uit maar miste het leer volledig,
Lokken kon echter met zijn bewaker Menno Ooyendijk in zijn rug de
bal niet de door hem gewenste richting geven. Jordy Zwart, overgekomen van zaterdag Topklasser ARC,
kreeg namens VVSB de uitgelezen
mogelijkheid om het eerste doelpunt van de middag te noteren maar
de mandekker kopte uit een hoekschop op een meter of vijf voor open
doel over.
Na 35 minuten spelen kreeg Joshua
Patrick voor Argon de kans van de
wedstrijd toen hij op randje buitenspel door mocht van scheidsrechter Mulder, maar zijn te gehaaste in-

Vandalisme in Mijdrecht

zet oog in oog met sluitpost Van der
Meer eindigde net naast het doel.
Een minuut later was het weer Jordy Zwart die zijn oude club spaarde toen hij andermaal uit een corner alleen voor Singels de bal intikte, maar de keeper blijkbaar toch
een kans bood om de bal te keren.
Hoekschoppen
Dat de hoekschoppen een sterk
wapen was van de thuisploeg, etaleerden zij weer vlak voor rust toen
de bal van rechts op het hoofd van
Ooyendijk kwam, maar een Argonaut de bal op de doellijn wegwerkte. Waar er voor rust af en toe nog
enige opwinding was, werd er na
de rust door de beide ploegen bijzonder weinig amusement aan de
toeschouwers geboden. Van beide
kanten was er veel theater en appelleren naar scheidsrechter Mulder, die hier gevoelig voor bleek en
de confrontatie daardoor te vaak afblies, wat het schouwspel absoluut
niet ten goede kwam.
Twintig minuten voor het einde
mocht Michael van Laere alleen
op Maxime Singels af, maar op het
moment dat de keeper zich andermaal positief onderscheidde blies
de leidsman af wegens buitenspel.
Argon wist daar alleen nog een poging van Joshua Patrick tegenover
te stellen, keeper Van der Meer
moest een rebound toestaan maar
Patrick Lokken kon de bal niet tegen
het net werken.
Een punt
Zo begint Argon met een punt, onderscheidden Dennis Filippo, Jocelino de Sa en Maxime Singels zich,
maar zal het accent meer op het
voetballende gedeelte moeten komen te liggen, waar de ploeg zich
nu teveel liet meeslepen in de fysieke strijd die VVSB prefereerde.
Opstelling Argon: Maxime Singels,
Nick Vijlbrief, Dennis Filippo, Jocelino de Sa, Nicolai Verbiest, Kevin
van Essen, Brayton Biekman, Lorenzo Lassooij (75e min. Robin Muller
van Moppes), Patrick Lokken, Kevin
Hansen (63e min Vincent Verheul),
Joshua Patrick
Geel: Nick Vijlbrief (Argon) Koen
Bosma (VVSB)

Mijdrecht - In de nacht van vrijdag
19 op zaterdag 20 augustus werd
een 19-jarige man uit Mijdrecht op
de Prinses Irenelaan betrapt op baldadig gedrag.
Het Cameratoezicht zag die nacht

rond 02.55 uur dat de verdachte op
de Prinses Irenelaan tegen van alles
en nog wat aan liep te schoppen. De
politie werd ingeschakeld. Verderop
zagen agenten de verdachte lopen
en gaven hem een bekeuring.

Man uit Amstelveen
had te veel op
Mijdrecht – De politie heeft in de
nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20
augustus op de Prinses Margrietlaan een 39-jarige dronken automobilist uit Amstelveen aangehouden.
Bij controle van de automobilist viel

PV Rond de Amstel

Ron den Boer de winnaar
Regio - Zaterdag stond de tweede
Navlucht op het programma vanuit
Strombeek, maar door omstandigheden daar konden de wagens niet
het terrein op en bleef het hek dicht.
Dus moest er ‘s nachts om 03.00 uur
in allerijl naar een andere losplaats
uitgeweken worden. Het werd uiteindelijk Nivelles/Nijvel met een gemiddelde afstand van 186 km.
Na tien weken van zeer wisselvallig
weer (regen en zware bewolking)
eindelijk weer prachtig weer voor
de duiven, werd er al gekscherend
onder elkaar gezegd dat de duiven
misschien wel zouden schrikken
van de zon, want die hadden ze al
weken bijna niet gezien. Om 10.00
uur werden de duiven gelost, met
prachtig zonnig weer en een hele
kalme zuidenwind.
Om 11.58.21 uur klokte Ron den
Boer uit Uithoorn de eerste duif
van de vereniging en deze maakte
1584,421 meter per minuut en dat is
ruim 95 km per uur. Hans Half uit

Amstelhoek werd 2e en Wim Wijfje uit De Kwakel 3e. Martin Bosse werd 1e in de B-Groep. In rayon F met 4323 duiven in concours
werd Ron 4e, Hans 24e, Wim 58e
en Hennie Pothuizen uit Vinkeveen
67e. Mooie prestaties voor de leden
van Rond de Amstel. Met nog drie
vluchten te gaan stijgt de spanning
voor het algemeen kampioenschap
tot het kookpunt, de verschillen zijn
overbrugbaar en de druk wordt met
de dag groter.
De uitslag is als volgt:
Nivelles/Nijvel
511 duiven en 17 deelnemers
R. den Boer
H. Half
W. Wijfje
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
W. Könst
M. Bosse
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik

de blaastest negatief voor hem uit.
De ademanalyse op het politiebureau wees 605 ug/l uit. Het rijbewijs
van de verdachte werd ingevorderd.
De politie maakt proces-verbaal tegen de man op.

